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 ٢

  مقدمة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلمد هللا الذي تفرد باجلالل والعظمة والعز والكربياء واجلمال، وأشكره شكر عبد 
معترف بالتقصري عن شكر بعض ما أوليه من اإلنعام واإلفضال، وأشهد أن ال إله إال اهللا 

له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه  وحده ال شريك
اوسلم تسليما كثري .  
فقد مجعت مجلة من حماسن الدين اإلسالمي أودعتها يف ضمن موارد الظمآن  :وبعد

لدروس الزمان رآى بعض احملسنني أن تفرد وحدها وتطبع وتوزع على املسلمني وغريهم، 
أن ينفع ا وجيعلها سببا هلداية من أراد اهللا هدايته وتوفيقه، واهللا لعل اهللا سبحانه وتعاىل 

املسؤول أن جيعل عملنا خالصا لوجهه الكرمي، وأن يأجر من طبعها، ومن ساعد على 
  . على حممد وآله وسلم نشرها، ومن قرأها، ومن مسعها، إنه مسيع قريب جميب، اللهم صلِّ



 

 ٣

  » فصل «
رِكْيف ذ بضِع محاسينِن الد   

الَاإلسيم نصاُهللا ره   
الْيوم يئس الَّذين كَفَروا من دينِكُم ﴿: -وهو أصدق القائلني - قال اهللا تعاىل : عباد اهللا

م الْإِسلَام فَلَا تخشوهم واخشون الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُ
أكمل الدين بالنصر، واإلظهار على األديان كلها، فنصر عبده ورسوله، ] ٣: املائدة[﴾دينا

وخذل أهل الشرك خذالنا عظيما، بعد ما كانوا حريصني على صد املؤمنني عن دينهم، 
عوا طامعني يف ذلك، فلما رأوا عز اإلسالم وانتصاره يئسوا كل اليأس من املؤمنني، أن يرج

إىل دينهم، وصاروا خيافون منهم وخيشون، وأمت جل وعال على عباده نعمته باهلداية 
ورضي اإلسالم لنا دينا، واختاره لنا من بني األديان، فهو الدين عند والتوفيق، والعز والتأييد، 
نه وهو في الَْآخرة من ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ م﴿: اهللا ال غري، قال تعاىل

رِيناس٨٥ :آل عمران[ ﴾الْخ .[  
  

  : عباد اهللا
نظر أصحاب األفكار الربيئة السليمة يف أحكام اإلسالم، فاعتنقوه، وتأملوا يف 
حكمه اجلليلة فأحبوه، وملكت قلوم مبادئه احلكيمة فعظموه، وكلما كان املرء سليم 

الفكر، اشتد تعلقه به، ملا فيه من مجيل احملاسن، وجليل  العقل، نري البصرية، مستقيم
الفضائل، جاء الدين اإلسالمي بعقائد التوحيد، اليت يرتاح هلا العقل السليم، ويقرها الطبع 
املستقيم، يدعو إىل اعتقاد أن للعامل إهلًا واحدا ال شريك له، أوالً ال ابتداء له، وآخرا ال 

له القدرة التامة، ] ١١: الشورى[ ﴾له شيٌء وهو السميع الْبصريلَيس كَمثْ﴿انتهاء له، 
واإلرادة املطلقة، والعلم احمليط، يلزم اخللق اخلضوع له واالنقياد، والعمل على مرضاته، 
بامتثال أمره سبحانه، واجتناب يه، نصب األدلة والرباهني، يف األنفس واآلفاق، وحث 

الستدالل، لتصل بالربهان إىل معرفته وتعظيمه، والقيام حبقوقه، فتراه العقول على النظر وا
أَم ﴿تارة يلفت نظرك إىل أنه ال ميكن أن توجد نفسك، وال أن توجد من دون موجد 

أما كون اإلنسان موجدا لنفسه فهذا ] ٣٥: الطور[ ﴾خلقُوا من غَيرِ شيٍء أَم هم الْخالقُونَ
لق، وأما وجود اإلنسان هكذا من غري موجد، فأمر ينكره منطق الفطرة أمر ما ادعاه اخل

ابتداء وال حيتاج إىل جدل كثري أو قليل، وإذا كان هذان الفرضان باطلني، فإنه ال يبقى إال 



 

 ٤

لَم ﴿احلقيقة، اليت يقوهلا القرآن، وهي أن اخللق خلقه اهللا الواحد األحد الفرد الصمد الذي 
، وتارة يلفت النظر إىل السموات واألرض، فهل  ﴾ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد* د يلد ولَم يولَ

هم خلقوها، فإا مل ختلق نفسها، كما أم مل خيلقوا أنفسهم، وتارة يفتح أمام العقل 
 :والبصر صحيفة السماء، وما حوت من مشس مشرقة، وقمر منري وجنم مضيء، فيقول

﴿ي جالَّذ كارباتنِريا مرقَما واجرا سيهلَ فعجا ووجراِء بمي السلَ فويف ] ٦١: الفرقان[ ﴾ع
هو الَّذي جعلَ الشمس ضياًء والْقَمر نورا وقَدره منازِلَ لتعلَموا عدد ﴿: اآلية األخرى يقول
ابسالْحو نِنيفَ﴿: ، ويقول]٥: يونس[ ﴾الس رالْقَمو سمالشا وكَنلَ سلَ اللَّيعجاحِ وبالْإِص قال

أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماِء فَوقَهم ﴿ :، ويقول]٩٦: األنعام[ ﴾حسبانا ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ
أَولَم ينظُروا في ملَكُوت ﴿: ، ويقول]٦: ق[ ﴾كَيف بنيناها وزيناها وما لَها من فُروجٍ
الَّذي خلَق سبع ﴿: ، ويقول]١٨٥: األعراف[ ﴾السماوات والْأَرضِ وما خلَق اللَّه من شيٍء

نى مرلْ ته رصجِعِ الْبفَار تفَاوت ننِ ممحلْقِ الري خى فرا تاقًا مبط اتومامللك[ ﴾فُطُورٍ س :
وفي الْأَرضِ قطَع ﴿ ، ومرة يلفت النظر إىل األرض، وما فيها من أشجار متنوعة،]٤، ٣

متجاوِرات وجنات من أَعنابٍ وزرع ونخيلٌ صنوانٌ وغَير صنوان يسقَى بِماٍء واحد ونفَضلُ 
، فتشاهد شجر العنب، جبوار شجر احلنظل، يف ]٤: الرعد[ ﴾أُكُلِبعضها علَى بعضٍ في الْ

قطعة واحدة، تسقى مباء واحد، وقد جعل لكل شجرة جذورا، متتص ا من األرض ما 
يناسبها من الغذاء الذي به قوامها وحياا، وتنفتح كل واحدة عن مثرة ختالف األخرى يف 

ر املتجاورة اليت أرضها واحدة وماؤها اللون والطعم والرائحة، وكذلك باقي األشجا
  ].١٠٣: هود[ ﴾إِنَّ في ذَلك﴿ واحد، أال يدل هذا على وجود صانع حكيم قادر؟

ومرة يلفت النظر إىل ما يرتله من السماء، من املاء الذي به قوام احلياة، ولو شاء 
ما اتخذَ ﴿ تدبريجلعله أجاجا، ال نفع فيه، ومرة يتحدث عن وحدانيته وانفراده بامللك وال

هعا كَانَ ممو لَدو نم اآلية، ويف اآلية األخرى يقول يف جزالة لفظ، ]٩١: املؤمنون[ ﴾اللَّه ،
إىل غري ذلك من األدلة، ] ٢٢: األنبياء[ ﴾لَو كَانَ فيهِما َآلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا﴿ وفخامة معىن

ذب النفوس، ويصفيها، وينظم العالقات ويقويها، وجيمع وشرع لعباده من العبادات ما يه
 :القلوب ويزكيها وهذا الذي جاء به اإلسالم اتفقت يف الدعوة إليه كل الرسل، قال تعاىل

﴿وسمو يماهرإِب ا بِهنيصا ومو كا إِلَينيحي أَوالَّذا ووحن ى بِهصا وينِ مالد نم لَكُم عرى ش
تجي اللَّه هإِلَي موهعدا تم نيرِكشلَى الْمع ركَب يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديمى أَنْ أَقيسعو نم هبِي إِلَي

نِيبي نم هي إِلَيدهياُء وش١٣: الشورى[ ﴾ي .[  



 

 ٥

لشيطان، ووفقنا لطاعتك، اللهم نور قلوبنا بنور اإلميان، وأعذنا من شر نفوسنا وا
وجنبنا العصيان، واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى 

  . اهللا على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني



 

 ٦

  » فصل «
فقد اعترف احملققون املنصفون، أن كل علم نافع ديين أو دنيوي أو سياسي قد دل 

ليس يف شريعة اإلسالم ما حتيله العقول، وإمنا فيه ما عليه القرآن داللة ال شك فيها، ف
تشهد العقول السليمة الزكية بصدقه ونفعه وصالحه، وكذلك أوامره، كلها عدل، ال 
حيف فيها وال ظلم، فما أمر بشيء إال وهو خري خالص، أو راجح، وما ى عن شيء إال 

العاقل اللبيب أحكام وهو شر خالص، أو ما تزيد مفسدته على مصلحته، وكلما تدبر 
اإلسالم قوي إميانه وإخالصه، وعندما يتأمل ما يدعو إليه هذا الدين القومي، جيده يدعو إىل 
مكارم األخالق، يدعو إىل الصدق والعفاف والعدل، وحفظ العهود، وأداء األمانات، 
واإلحسان إىل اليتيم واملسكني، وحسن اجلوار، وإكرام الضيف، والتحلي مبكارم 

  .خالقاأل
يدعو إىل حتصيل التمتع بلذائذ احلياة يف قصد واعتدال، يدعو إىل الرب والتقوى، 
وينهى عن الفحشاء واملنكر، واإلمث والعدوان، ال يأمر إال مبا يعود على العامل بالسعادة 

  . والفالح، وال ينهى إال عما جيلب الشقاء واملضرة للعباد
إقام الصالة وإيتاء الزكاة، وصوم : يت هيوتأمل حماسن شرائع اإلسالم الكبار، ال

رمضان، وحج البيت، فعندما تأمل الصالة اليت هي صلة بني العبد وبني ربه، جتد فيها 
اإلخالص هللا، واإلقبال عليه، واألدب واالحترام، والثناء والدعاء، واخلضوع له، ومظهر 

لسيده ومواله، شأن  اإلجالل من العبد لربه، يؤدي واجب اإلكبار والتعظيم والتقديس
العبد بني يدي سيده، يقف املرء بني يدي ربه، فيبتدئ باالعتراف هللا بأنه أكرب من كل 

مث يأخذ يف الثناء على اهللا مبا هو ) اهللا أكرب(شيء، وأنه مستحق ألن يعظم وجيل ويقدر 
راط الذين أهله، وخيصه بالعبادة، وطلب املعونة ضارعا إليه بأن يهديه الصراط املستقيم، ص

أنعم اهللا عليهم بالتوفيق واهلداية، وأن جينبه عن طريق املغضوب عليهم، الحنرافهم عن 
سواء السبيل، بعد أن عرفوه، وأن يبعده عن طريق الضالني املنحرفني الذين عبدوا أهواءهم 

  . وشياطينهم
لى وعندئذ متتلئ النفس من عظمة اهللا وهيبته وجالله، فيخر املرء ساجدا هللا ع

أشرف أعضائه، مظهرا للذلة واملسكنة إىل من بيده مقاليد السموات واألرض، فمزايا 
الصالة من ناحية الدين، خضوع لرب العاملني، وخشوع واعتراف بعظمة القاهر القادر، 
ومىت استشعر القلب ذلك، وامتألت النفس من هيبة اهللا، كف عن احملرمات، وال عجب 

إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ ولَذكْر اللَّه ﴿ :الصالة من ذلك، فإن اهللا يقول عن



 

 ٧

روهي أكرب عون للعبد على مصاحل دينه ودنياه، قال اهللا تعاىل]٤٥: العنكبوت[ ﴾أَكْب ،: 
﴿لَاةالصرِ وبوا بِالصينعتاس٤٥: البقرة[ ﴾و .[  

ن العبد إذا داوم على الصالة، وحافظ عليها، قويت أما عوا على مصاحل دينه، فأل
رغبته يف اخلري، وسهلت عليه الطاعات، وبذل اإلحسان، بطمأنينة نفس واحتساب، 
ورجاء للثواب، وأما عوا على مصاحل الدنيا، فإا ون املشاق، وتسلي عن املصائب، 

ره، ويبارك يف ماله واهللا سبحانه ال يضيع أجر من أحسن عمال، فيجازيه بتيسري أمو
  . وأعماله

ويف تأديتها مجاعة حيصل التعارف والتواصل، والتواد والتعاطف والتراحم، ويسود 
  . الوقار واحملبة بني الصغري والكبري، وحيصل بذلك تعليم فعلي لصفة الصالة

وانظر إىل ما أوجبه اهللا من الزكاة، ترى حماسن مجة، منها إصالح حال الفقراء، 
املسكني، وقضاء دين املدين، ومنها التخلق بأخالق الكرام، من السخاء  وسد حاجة

واجلود، والبعد عن أخالق اللئام، ومنها أا تطهر القلب من حب الدنيا ببذل اليسري، 
ومنها حفظ املال من املكدرات واملنغصات احلسية واملعنوية، ومنها االستعانة ا على 

الكلية، اليت ال يستغين عنها املسلمون، ومنها دفع صولة اجلهاد يف سبيل اهللا، واملصاحل 
الفقراء، ومنها أا دواء للمجتمع، وطب للنفوس، ا يطهر املرء من رذيلة الشح، قال 

، ومنها أا لو أخرجها ]٩: احلشر[ ﴾ومن يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ﴿ :تعاىل
االشتراكية املتطرفة، والشيوعية املسرفة، ومنها أا لو أديت متاما األغنياء النقطع دابر 

حلصل بذلك راحة احلكام، وصرف جمهودام إىل ما يعود على األمم بالفالح ورغد 
  . العيش



 

 ٨

  قصيدة 
  تتضمن التضرع هللا جل وعال 

ــافال    ــديع وكـ ــق البـ ــاطر اخللـ ــا فـ  يـ
ــائل   ــامت أو سـ ــو صـ ــن هـ أرزاق مـ

ــودا ــعتهم جـ ــدهأوسـ ــن عنـ ــا مـ  فيـ
ــل    ــودك هاطـ ــحاب جـ ــع سـ رزق اجلميـ

 يــا مســبغ الــرب اجلزيــل ومســبل العفــو
العظــــيم عظــــيم فضــــلك وابــــل  

ــتر    ــا الس ــرخ لن ــا م ــان ي ــاحب اإلحس ــا ص  ي
اجلميــــل عمــــيم طولــــك طائــــل  

 يـــا عـــامل الســـر اخلفـــي ومنجـــز الــــ
ـــميعاد صــدق قــد حكــاه الفاصــل      

ــا مــن علــى العــرش اســ ـــي ــا صــادق ال  توى ي
ـــوعد الــويف قضــاء حكمــك عــادل      

ــل أن  ــيم فجـ ــا عظـ ــفاتك يـ ــت صـ  عظمـ
ــاكل    ــا ويشــ ــبه ظاملًــ ــأيت املشــ يــ

ــد ــم جنـ ــام فلـ ــائلك العظـ ــت فضـ  جلـ
ــل    ــا قائـ ــك فيهـ ــاء عليـ ــى الثنـ حيصـ

 الــــذنب أنــــت لــــه مبنــــك غــــافر
مـــا مل يكـــن شـــركًا ففضـــلك حاصـــل  

ــهم ــفح عنــ ــم مث تصــ ــيك جــ  يعصــ
ولتوبــــة العاصــــي حبلمــــك قابــــل  

ــربه  ــاملني بــــ ــريب العــــ  رب يــــ
ويزيـــدهم مـــن فضـــله ويواصـــل     

ــوده ــن جـ ــوا مـ ــا أملـ ــوا مـ  يعطيهمـ
ــل    ــيهم واصــ ــدا إلــ ــه أبــ ونوالــ

ــا    ــوك دائمـ ــوق حنـ ــو يسـ ــيه وهـ  تعصـ
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نعمــا وعــن شــكر هلــا أنــت غافــل       
 ســــتر الــــذنوب وزاد يف بــــذل العطــــا

تســــتاهلمــــا ال تكــــون لبعضــــه   
ــوده    ــت جلــ ــدا وأنــ ــل أبــ  متفضــ

تنســى وتغفــل هــل تعــي يــا غافــل       

   
ــله   ــت لفضــ ــد مث أنــ ــدنو وتبعــ  يــ

بقبــــائح العصــــيان منــــك تقابــــل  
 وإذا دجـــى ليـــل اخلطـــوب وأظلمـــت   

ــازل   طـــرق الســـالمة بـــل قـــالك النـ
 وعلمـــــت أن ال منجـــــى مث تالمحـــــت

ســـبل اخلـــالص وخـــاب فيهـــا اآلمـــل  
ــا   وأي ــاة فماهلـ ــه النجـ ــن وجـ ــت مـ  سـ
ــازل    ــبال املتنـ ــم الـ ــد عظـ ــرق وقـ طـ

ــن  ــيقني ومل يكـ ــعف الـ ــن ضـ ــت مـ  وقنطـ
ــاول   ــا متنــ ــدنو هلــ ســــبب وال يــ

ــذي ــرج الـ ــه الفـ ــن ألطافـ ــك مـ  يأتيـ
ــاغل    ــغل شـ ــيس يشـ ــك لـ ــه جناتـ فيـ

ــارج   ــف فــ ــك لطــ ــة يأتيــ  يف حلظــ
ــل   ــه غافــ ــبه وأنــــت عنــ مل حتتســ

ــ ــن ألقـ ــياء مـ ــد األشـ ــا موجـ  ى إىليـ
ــل     ــك باقـ ــإن ذلـ ــواك فـ ــد سـ أحـ

   
ــد إىل ــن يقصـ ــاء مـ ــب األمسـ ــا طيـ  يـ

ــل     ــر جاهـ ــو غـ ــريك فهـ ــواب غـ أبـ
ــا   ــرك أو رجـ ــري ذكـ ــتراح بغـ ــن اسـ  ومـ

ــل    ــذاك املائـ ــالً فـ ــم فضـ ــن غريكـ مـ
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ــا ــك راجيـ ــري ظلـ ــتظل بغـ ــن اسـ  ومـ
ــل     ــل زائـ ــذاك ظـ ــواك فـ ــد سـ أحـ

ــة ــه ملمــ ــتعاذ إذا عرتــ ــن اســ  ومــ
كــــم ذا الــــرأي رأي باســــل  جبالل  

ــه  ــذي حربتــ ــس الــ ــرأي يف عكــ  والــ
بســـوى جنابـــك فهـــو رأي مائـــل     

 عمــــل أريــــد بــــه ســــواك فإنــــه
ــل   ــو عام ــذي ه ــى ال ــرد عل ــل ي عم

ــإن ذا ــج فـ ــام حـ ــلى ذاك وصـ ــو صـ  لـ
عمــــل وإن زعــــم املرائــــي باطــــل  

ــني ــيء هــ ــل شــ ــيت فكــ  وإذا رضــ
حســـيب رضـــاك فكـــل شـــيء زائـــل   

   
ــدجى  ــؤيل يف الـ ــاك سـ ــىن ورضـ ــت املـ  أنـ

ــل     ــيء حاصـ ــل شـ ــلت فكـ وإذا حصـ
ــى ــل علـ ــق كـ ــوء آبـ ــد سـ ــا عبـ  أنـ

معبـــوده يـــا بـــئس مـــا أنـــا فاعـــل  
ــا    ــيء ميممـ ــد املسـ ــى العبـ ــد أتـ  ولقـ

ــل   ــائر حامـــ ــواله أوزار الكبـــ مـــ
 قـــد أثقلـــت ظهـــري الـــذنوب وســـودت 

ــائل   ــا سـ ــي مث ذا أنـ ــي املعاصـ وجهـ
ــواك ــا يل سـ ــافرا مـ ــو غـ ــت أرجـ  ولسـ

صــفح العيــوب وســتر عفــوك شــامل      
 هـــا قـــد أتيـــت وحســـن ظـــين شـــافعي

إذ مل يكــــن عمــــل لــــدى يقابــــل  
ــى    ــع الرج ــك م ــوف من ــوب اخل ــت ث  ولبس

ووســــائلي نــــدم ودمــــع ســــائل  
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 فـــاغفر لعبـــدك مـــا مضـــى وارزقـــه تـــو
ــل    ــروط كوامـ ــا الشـ ــع فيهـ ــة مقلـ بـ

   
ــ ــا نافعـ ــه علمـ ــو وارزقـ ــه تـ  ا وارزقـ

ــل    ــلك كامـ ــى ففضـ ــا ترضـ ــا ملـ فيقًـ
ــه ــل مجيلـ ــت أهـ ــا أنـ ــه مـ ــل بـ  وافعـ

يــا مــن لــه امســاً حســان فواضــل       
ــائب   ــين صـ ــن ظـ ــت فحسـ ــإذا فعلـ  فـ

ــل     ــك فاعـ ــن أنـ ــل الظـ ــن كـ والظـ

اللهم اجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك من الذاكرين، واجعلنا من عبادك الصابرين 
لذين أهلتهم خلدمتك، ووفقتهم حملبتك وطاعتك، واغفر لنا ولوالدينا احملسنني املتقني، ا

وجلميع املسلمني، برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه 
  . أمجعني
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  » فصل« 
وتأمل الصيام وما فيه من احملاسن اليت منها أنه يبعث يف اإلنسان فضيلة الرمحة 

ائسني، فإن اإلنسان إذا جاع تذكر الفقري اجلائع، ومنها أنه بالفقراء، والعطف على الب
بامتناعه عن األكل يعرف فضل نعمة اهللا عليه فيشكرها، ومنها أن الصيام يقوي النفس 
على الصرب واحللم، ومها جتنب كل ما من شأنه إثارة الغضب، ألن الصوم نصف الصرب، 

ألخالط الرديئة، ومنها أنه مهذب والصرب نصف اإلميان، ومنها أنه ينقي اجلسم من ا
للنفوس، ومصفي لألرواح، ومطهر لألجسام، فله األثر العجيب يف حفظ القوى الباطنة، 
ومحايتها مما يضرها، مث هو عبادة وامتثال ألمر اهللا سبحانه، واملشقة احلاصلة من الصوم 

، إىل غري ذلك ليست بشيء يف جانب رضي اهللا، طمعا يف الثواب والزلفى واألجر العظيم
  . من احملاسن

وتأمل ما يف حج بيت اهللا من احملاسن، اليت منها أنه جممع لسراة املسلمني، جيتمعون 
فيه من مشارق األرض ومغارا يف صعيد واحد، يعبدون إهلًا واحدا، قلوم متحدة، 

المية، ويف وأرواحهم مؤتلفة يف احلج، يتذكر املسلمون الرابطة الدينية، وقوة الوحدة اإلس
 :احلج تذكر حلال األنبياء واملرسلني ومقامات األصفياء املخلصني، كما قال تعاىل

، وتذكري حبال سيد املرسلني وإمامهم، ]١٢٥: البقرة[ ﴾واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلى﴿
ات، فإنه ومقاماته يف احلج اليت هي أجل املقامات، وهذا التذكري أعلى أنواع التذكري

، ومآثرهم اجلليلة، وتعبدام اجلميلة،  تذكري بأحوال عظماء الرسل، إبراهيم وحممد
واملتذكر بذلك مؤمن بالرسل، معظم هلم، متأثر مبقامام السامية، مقتد م، وبآثارهم 

  . احلميدة، ذاكر ملناقبهم وفضائلهم، فيزداد به العبد إميانا ويقينا
النفس، وتعويدها البذل واإلنفاق، وحتمل املشاق، وترك  ومن حماسن احلج تصفية

الزينة، واخليالء، ومنها شعور املرء مبساواته لغريه، فال ملك وال مملوك، وال غين، وال فقري، 
بل الكل هناك سواء، ومن حماسن احلج التنقل يف البالد ملعرفة أحواهلا، وعادات سكاا، 

  .وزيارة مهبط الوحي والرسل الكرام
ومن حماسن احلج تذكر امع العظيم يف صعيد واحد، يسمعهم الداعي، وينفذهم 

  .حفاة عراة غرال] ٦: املطففني[ ﴾يوم يقُوم الناس لرب الْعالَمني﴿ البصر، وذلك يف احملشر
ومن حماسنه توطني النفس على فراق األهل والولد، إذ ال بد من مفارقتهم، فلو 

صل صدمة عظيمة عند الفراق، ومن حماسن احلج أنه مىت قصده يتزود فارقهم فجأة ح
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لسفره بكل ما حيتاج إليه، مدة ذهابه وإيابه، فيتزود للعقىب، وهي السفرة الطويلة اليت ال 
  . رجوع بعدها، حىت يبعث اهللا األولني واآلخرين

ا حيتاج إليه ويف سفر احلج قد جيد ما حيتاج إليه يف غري بلده، وال جيد يف العقىب م
 :البقرة[ ﴾وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوى﴿ :قال تعاىلللدار اآلخرة، إال إذا تزوده يف الدنيا، 

١٩٧ .[  
ومن حماسنه أن اإلنسان يعتاد التوكل على اهللا؛ ألنه ال ميكنه أن حيمل كل ما حيتاج 

اىل فيما محله، وفيما مل حيمله مع نفسه، إليه يف سفره للحج، فال بد من التوكل على اهللا تع
  .فيعتاد توكله إىل كل ما حيتاج إليه

ومن حماسنه أنه إذا أحرم نزع املخيط الذي هو لباس األحياء، ويلبس غريه مما هو 
أشبه بلباس األموات، فيجد وجيتهد يف االستعداد ملا أمامه إىل غري ذلك من احملاسن اليت 

  . يصعب حصرها
سن اجلهاد يف سبيل اهللا، إذ فيه قمع أعداء اهللا، ونصر أوليائه، وإعالء مث تأمل حما

كلمة اإلسالم، ومحل الكافر على ترك الكفر الذي هو أقبح األشياء، واإلقبال على ما هو 
إِنْ هم إِلَّا ﴿ :حق الكفرةأحسن األشياء، وفيه إخراج البشر عن درجة األنعام، قال تعاىل يف 

امِ بعلُّكَالْأَنأَض م٤٤ :الفرقان[ ﴾لْ ه .[  
ومن حماسنه اكتساب حياة األبد، فإنه إن قتل فقد أعلى دين اهللا، وإن قتل فقد أحيا 

  ﴾ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحياٌء عند ربهِم يرزقُونَ﴿ :نفسه، قال تعاىل
  ]. ١٦٩: آل عمران[

ومنها ما حيصل للمجاهد يف سبيل اهللا من الثواب اجلزيل، ومنها تكثري املسلمني، 
وقَاتلُوهم حتى لَا ﴿ :امتثال أمر اهللا حيث يقول -وهو أعالها - وتقليل الكفرة، ومنها 

 ﴾ين يلُونكُم من الْكُفَّارِيا أَيها الَّذين َآمنوا قَاتلُوا الَّذ﴿ :، وقوله]١٩٣: البقرة[ ﴾تكُونَ فتنةٌ
  ]. ١٢٣: البقرة[

ومن حماسن اجلهاد أم يف االنتصار يغنمون ويشكرون ويقتوون، وإن أديل عليهم 
الكفار عرفوا أن ذلك بسبب معصيتهم وذنوم، وفشلهم وتنازعهم، فيلجئوا إىل اهللا 

  . متضرعني تائبني
                    :ورد عن ابن عمر قالومن حماسنه أن ترك اجلهاد سبب للذل، ملا 

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذمت بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، «:  قال رسول اهللا
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  . رواه أبو داود »وتركتم اجلهاد، سلط اهللا عليكم ذالً ال يرتعه حىت ترجعوا إىل دينكم
مات ومل يغز، ومل حيدث به من «ومن حماسن اجلهاد السالمة من النفاق، حلديث 

من «: رواه أبو داود والنسائي، ويف احلديث اآلخر »نفسه مات على شعبة من النفاق
ما ترك قوم اجلهاد «: ويف احلديث اآلخر »لقي اهللا بغري أثر من جهاد، لقي اهللا وفيه ثلمة

  . »إال عمهم اهللا بالعذاب
ء والضراء، وفيما حيبون ومن حماسنه استخراج عبودية أولياء اهللا، يف السرا

ويكرهون، إىل غري ذلك من األدلة الدالة على حماسن اجلهاد يف سبيل اهللا، إلعالء كلمة 
  . اهللا

مث تأمل ما جاءت به الشريعة من املعامالت، فمن حماسن البيع والشراء، وصول 
اإلنسان إىل ما حيتاج إليه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، ومن حماسنه قطع مسافة 
الطلب، فإن من طلب الشيء من معدنه حيتاج إىل األسفار، وركوب املركوب وحتمل 
األخطار، ومىت وجده بالبيع سلم من األخطار، وسقط عنه مؤنة األسفار، فانظر إىل العود 
واملسك، والسيارات واملكائن واألقمشة، واهليل والسكر وحنو ذلك، معادا بعدية، فمن 

بعض الناس لبعض، وجاءت الشريعة الكاملة حبل أنواع لطف اهللا بعباده أن سخر 
املعامالت، كاإلجارات والشركات، إال ما دل الدليل على حترميه، مما فيه ضرر أو ظلم أو 
جهالة أو حنو ذلك، فمن تأمل املعامالت الشرعية، رأى ارتباطها بصالح الدين والدنيا، 

باح لعباده مجيع الطيبيات، ومل مينع وشهد هللا بسعة رمحته ولطفه بعباده، وحكمته حيث أ
  . من ذلك إال كل خبيث، ضار على الدين أو العقل أو البدن أو املال

دفع حاجات العباد، بقليل من اإلبدال، ويسري من األموال، : فمن حماسن اإلجارة
فال كل أحد ميلك دارا يسكنها، وال سيارة يركبها، وال طائرة يركبها، وال طاحونة 

ا، وال خمزنا ألمواله، وحنو ذلك مما يطول تعداده، فجوزت اإلجارة، وال حاجة يطحن فيه
: النساء[ ﴾والصلْح خير﴿ :إىل ذكر حماسن الصلح، فهو كما ذكره اهللا خري، قال اهللا تعاىل

١٢٨ .[  
ففيهما من اإلحسان ما ال خيفى على أحد ممن اعتقد الشرع، : وأما الوكالة والكفالة

تقد، وعقل الشرائع، أو مل يعقل، احتاج إىل الوكالة والكفالة، فإن اهللا تعاىل ومن مل يع
خلق اخلالئق، وجعلهم خمتلفني يف القصد واهلمم، فليس كل أحد يرغب أن يباشر 
األعمال بنفسه، وال كل يهتدي إىل املعامالت، فمن لطف اهللا خبلقه إباحتها، فال يليق 
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باشر بعض  مباشرة البياعات كلها بأنفسهم، فالنيب  بأصحاب املروات، وأولياء األمور،
األمور بنفسه، تعليما لسنة التواضع، وبيانا جلوازه، وأضاف بعض األمور إىل غريه، وباشر 

  . ذبح األضحية بنفسه، وفوض إىل علي ذبح قسم من هديه 
بذل الذمة فإن فيها إظهار الشفقة والرمحة ومراعاة األخوة، ي: وأما احلسن يف الكفالة

ليضمها إىل الذمة، فينفسح وجه املطالبة، ويسكن قلب املطالب بسبب السعة، قال اهللا 
إىل أن جعل ] ٤٤: آل عمران[ ﴾وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْلَامهم أَيهم يكْفُلُ مريم﴿ :تعاىل

، وإذا علمت حماسن ]٣٧: آل عمران[ ﴾اوكَفَّلَها زكَرِي﴿ :كافلها زكريا، كما قال تعاىل
الوكالة والكفالة، فاحلوالة واضحة حماسنها، ففي احلوالة كفالة ووكالة، وزيادة فراغ ذمة 

 -بفراغ ذمته  -األصيل، عن احلزن الطويل، فإذا قبلت حوالته أدخلت على قلب أخيك 
  . سرورا، وال خيفى ما يف إدخال السرور على املسلم من األجر

حماسن الشفعة أن اجلار رمبا يكون يف حاجة إىل هذه احلصة املبيعة، كأن يكون  ومن
  . بيته ضيقًا، ويريد اتساعه، أو تكون األرض املشتركة جبوار مزارعه، وحيتاج إليها

ومن حماسنها التنبيه على عظم حق اجلار والشريك، حيث إن له احلق يف التقدم على 
قه بامتناعه عن الشراء، ومنها دفع ضرر اجلار، وهو مادة غريه يف الشراء، إال إذا أسقط ح

  . الضرر
يف اإلسالم، وال شك عند أحد يف حسن دفع  »ال ضرر وال ضرار«: وقال 

ضرر التأذي بسبب ااورة على الدوام، من إيقاد نريان، وإعالء جدار، وإثارة غبار 
شياء تضر مبلكه، وحنو ذلك ودخان، وأعظم من ذلك مساع التلفزيون واملذياع، وإحداث أ

  . من أنواع الضرر
وأما الوديعة فمحاسنها ظاهرة، إذ فيها إعانة عباد اهللا يف حفظ أمواهلم، ووفاء 

  .األمانة، وهو من أشرف اخلصال عقالً وشرعا
ومن حماسنها أا إحسان إىل عباد اهللا، واهللا حيب احملسنني، ومنها أا سبب للتآلف 

  . مني وسبب حملبة بعضهم لبعضوالتآخي بني املسل
ومن حماسن اإلسالم النهي عن سوء معاملة الزوج لزوجته، وأن عليه أن يقارن بني 
احملاسن واملساوئ، فإذا كان منصفًا غض بصره عن املساوئ، إذا كانت حماسنها تغمرها، 

  . الضمحالهلا فيها
ة، إن كره ال يفرك مؤمن مؤمن«: قال رسول اهللا : ، قالوعن أيب هريرة 

  . رواه مسلم »منها خلقا رضي منها آخر
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وأما الفرائض وتوزيع املال على الورثة، فقد وضعه اهللا بنفسه، حبسب ما يعلمه من 
قرب وبعد ونفع، وما هو أوىل برب العبد، ورتبه ترتيبا تشهد له العقول الصحيحة باحلسن 

حلصل بسبب ذلك من اخللل  وأنه لو وكل األمر إىل آراء الناس وأهوائهم وإرادام،
  . واالختالل، وزوال االنتظام، وسوء االختيار فوضى

ومن مجلة احملاسن أن أحلق السبب بالنسب، فالسبب املناكحة والوالء، وملا جعل اهللا 
سبحانه عقد النكاح ذريعة احملبة واأللفة، واالزدواج، واالستئناس بني الناس، فال حيسن أن 

مضاضة أمل الفراق، من غري أن يرتفق أحدمها مبا فضل عنه نوع  يلحقها عند موت أحدمها
  . ارتفاق، مث جعل للزوج ضعف ما للمرأة من الزوج

ومن مجلة احملاسن أنه مل يورث عند اختالف الدين، فإذا مات املسلم فالكافر ال 
يرث يورث منه، ألن الكافر، وإن كان قريبا نسبا، فهو بعيد دينا، ألن الكافر ميت ال 

: األنعام[ ﴾أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمشي بِه في الناسِ﴿ :امليت، قال اهللا تعاىل
: يونس[ ﴾يخرِج الْحي من الْميت ويخرِج الْميت من الْحي﴿ :اآلية، وقال تعاىل] ١٢٢
  . افر، الستواء حاليهما وماليهما، وأما الكافر فريث الك]٣١

 :وأما اهلبة فمستحبة، إذا أريد ا وجه اهللا، واألصل فيها قبل اإلمجاع، قوله تعاىل
وَآتى الْمالَ ﴿ :، وقوله]٤: النساء[ ﴾فَإِنْ طبن لَكُم عن شيٍء منه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا﴿

هبلَى حواهللا سبحانه كرمي جواد وهاب]١٧٧: البقرة[ ﴾ع ، .  
  . »ادوا حتابوا«: ومن حماسنها أا سبب للتحاب والتواد، كما يف احلديث
ادوا، فإن اهلدية تسل «: ومن حماسنها أا تسل السخيمة، ويف احلديث

يقبل اهلدية ويثيب  للنجاشي حلة وأواقي من مسك، وكان  ، وقد أهدى »السخيمة
  . عليها

سنها أا تقوي الصلة، ومىت قويت الصلة سارت األمة بقدم ثابت، فحسن ومن حما
  . الصلة بني أفراد األمة سر جناحها

  . ومن حماسنها وفرة الثقة بني املتهادين إىل غري ذلك من احملاسن
وأما النكاح فمستحب، وحماسنه كثرية، منها حتصني الفرج، ومنها حتصني الزوجة، 

  . ، ومن حماسنه أنه طريقة الرسلومنه حفظها والقيام ا
، ومنها قضاء ومن حماسنه تكثري األمة، وتكثري النسل، ومنها حتقيق مباهاة النيب 

حوائجه من طبخ وحنوه، ومنها حفظ بيته وأوالده، ومنها سكونه وطمأنينته إليها، 
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  . اواستئناسه ا، ومعاشرا، وغري ذلك من املصاحل اليت ال يتسع هذا املقام لعده
  . وأما الطالق فمن حماسنه أن جعل اهللا عز وجل ملك الطالق إىل الزوج

ومن حماسنه أن حكم باحلرمة الغليظة بعد الطلقات الثالث؛ ألن الظاهر، أن من 
طلق ثالثًا، رأى الصالح يف الفراق، وعلق الشرع حل املطلقة ثالثًا بالتزويج بزوج آخر، 

ا، ليصري هذا الشرط مانع ا له من العود إليها، ويثبت على رأي من الصالح يف والدخول
مفارقتها، ومن احملاسن أنه مل حيكم حبرمتها على وجه ال رجوع فيه أصالً، فإنه رمبا ال 
يصرب عنها فيهلك يف ذلك، فالشرع جعل للوصول إليه سبيالً، لكن بعدما يذوق اآلخر 

لعن اهللا احمللل، واحمللل «: حلديثعسيلتها، وتذوق عسيلته، وال جيوز عن طريق التحليل، 
  . »له

ومن حماسن الطالق أن يكون يف طهر مل جيامعها فيه، هذا هو السنة، فإنه إذا قضى 
وطره منها، انتقص ميله إليها طبعا، فيبادر إىل مفارقتها بقليل داعية، ويسري أذية، فإن املرء إذا 

ذلك يف قلبه فال حيصل الطالق شبع من شيء سقط من عينه، وهان عليه، وإذا جاع قوي 
عن روية، ورمبا يندم على ذلك، فيحتاج إىل نقض الطالق، فكان الطالق احلسن املسنون، أن 
يطلقها يف طهر مل جيامعها فيه، فإن هذه احلال حالة كمال الرغبة، ومتام امليل، فالظاهر أنه ال 

  . يف الطالقيقدم على الطالق يف هذه احلالة، إال حلاجة داعية، فرخص له 
ثالث جدهن جد، وهزهلن جد، «: ومن حماسنه أن جعل هزله جدا، قال 

فإذا عرف اإلنسان أنه مبجرد تلفظه به، ولو مازحا يقع، امتنع  »الطالق والعتاق والنكاح
  . بإذن اهللا إذا كان عاقال

القصاص، وفرض العقوبات، زجر النفوس الباغية، وردع القلوب  هومن حماسن
  . ، اخلالية من الرمحة والشفقةالقاسية

ومن حماسنه تأديب اجلماعات الطاغية، فحكم بقتل القاتل، وأمر بقطع يد السارق، 
اآلية، والقطع حلفظ ] ١٧٩: البقرة[ ﴾ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ﴿ :ليحقن الدماء، قال تعاىل

والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما  والسارِق﴿ :األموال، فيعيش الناس آمنني مطمئنني، قال تعاىل
يمكح زِيزع اللَّهو اللَّه نكَالًا ما نبا كَساًء بِمزوحرم الزنا ومقدماته ]٣٨: املائدة[ ﴾ج ،

كالنظر إىل األجنبيه، واخللوة ا، والقبلة واللمس، وأمر برجم الزاين، وقتل اللوطي على 
البكر، مائة جلدة والتغريب، كل ذلك حمافظة على الزاين رءوس األشهاد، وحكم جبلد 

األنساب واألعراض، ومحاية لألخالق، وصيانة لألمة من الفناء والفساد، وحرم اخلمر، 
وعدها أم اخلبائث، وحكم على متعاطيها باجللد، الرتكابه النقائص واخلسائس، كل ذلك 
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  . طاهرا نقيا رف واخللقليبقى العقل سليما، ويظل املال مصونا، ويدوم الش
  شعرا

ــى ــد والعلـ ــالم للمجـ ــظ اإلسـ ــد أيقـ  لقـ
بصـــائر أقـــوام عـــن اـــد نـــوم  

 فأشـــرق نـــور العلـــم مـــن حجراتـــه
ــم      ــة مظل ــر باجلهال ــه عص ــى وج عل

 ودك حصـــــون اجلاهليـــــة باهلـــــدى  
ــيم    ــالل املخـ ــاب الضـ وقـــوض أطنـ

ــتىن    ــزائم وابــ ــالعلم العــ ــط بــ  وأنشــ
ـ    ــه جمــ ــدم ألهليـ ــيس باملتهـ دا لـ

ــا    ــن قيودهـ ــورى مـ ــان الـ ــق أذهـ  وأطلـ
ــوم      ــد ح ــى ا ــار عل ــارت بأفك فط

 وفـــك أســـار القـــوم حـــىت حتفـــزوا    
ــثم       ــل جم ــن ك ــاء م ــا إىل العلي وض

ــم  ــق األرض حكمهــ ــل طبــ ــا قليــ  وعمــ
ــم      ــدين إىل الف ــع الي ــن رف ــرع م بأس

ولك الثابت يف احلياة الدنيا ويف اللهم رب قلوبنا على حمبتك وطاعتك، وثبتنا على ق
اآلخرة، وأهلمنا ذكرك وشكرك، وآتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب 
النار، واغفر لنا ولوالدينا ومجيع املسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى اهللا على حممد 

  . وعلى آله وصحبه أمجعني
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  » فصل« 
ملشورة واألخذ ا، مىت كانت صائبة، متفقة مع ومن حماسن اإلسالم احلث على ا

  ]. ٣٨: الشورى[ ﴾وأَمرهم شورى بينهم﴿ :العقل واملنطق والتجربة، قال تعاىل
إِنَّ ﴿ :ومن حماسنه أن أفضل الناس عند اهللا أكثرهم صالحا وتقوى، كما قال تعاىل

قَاكُمأَت اللَّه دنع كُمم١٣: احلجرات[ ﴾أَكْر .[  
  . ومن حماسنه احلث على العتق، وحترير األرقاء، واإلحسان إىل اململوك
  . ومن حماسنه احلث على اإلحسان إىل اجلار والضيف واملسكني واليتيم

:  ومن حماسن اإلسالم أنه يدعو إىل تبادل األلفة واحملبة، والتصايف والتعاون، قال 
   .»املؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا«

واعتصموا بِحبلِ اللَّه ﴿ :ومن حماسنه أنه يذم الرتاع والكراهية والتفرقة، قال تعاىل
املؤمن للمؤمن كالبنيان، «: وقال الرسول ]. ١٠٣: آل عمران[ ﴾جميعا ولَا تفَرقُوا
  .»يشد بعضه بعضا

خليانة، ومن حماسنه النهي عن النميمة والغيبة، واحلسد والتنجسس، والكذب وا
  . واآليات واألحاديث الدالة على ذلك كثرية جدا، فتذكر هلا جتدها

يا ﴿ :ومن حماسنه النهي عن الظلم، واألمر بالعدل، مع القريب والبعيد، قال تعاىل
قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا  أَيها الَّذين َآمنوا كُونوا قَوامني للَّه شهداَء بِالْقسط ولَا يجرِمنكُم شنَآنُ

  ]. ٩٠: النحل[ ﴾إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان﴿ :وقال]. ٨: املائدة[ ﴾اعدلُوا
ولْيعفُوا ﴿ :ومن حماسن اإلسالم احلث على العفو عن املعتدي ، قال تعاىل

وأَنْ ﴿ :، وقال]٩٦: املؤمنون[ ﴾ي أَحسنادفَع بِالَّتي ه﴿ :، وقال]٢٢: النور[ ﴾ولْيصفَحوا
  ].٢٣٧: البقرة[ ﴾تعفُوا أَقْرب للتقْوى

إِنما ﴿ :عن اهلجران، قال تعاىلومن حماسنه الدعوة إىل الصلح بني األخوين، والنهي 
كُميوأَخ نيوا بحلةٌ فَأَصوونَ إِخنمؤ١٠: احلجرات[ ﴾الْم[وقال ،: ﴿الصوريخ لْح﴾ ]النساء: 

١٢٨.[  
ال تقاطعوا «: ومن حماسنه النهي عن التقاطع والتدابر، والتباغض والتحاسد، قال 

  . احلديث »وال تدابروا وال تباغضوا وال حتاسدوا
يا أَيها الَّذين ﴿ :ومن حماسنه النهي عن االستهزاء بالناس، وذكر عيوم، قال تعاىل

خسوا لَا ينمٍَآمقَو نم قَوم اآلية] ١١: احلجرات[ ﴾ر .  
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ومن حماسنه النهي عن بيع اإلنسان على بيع أخيه، واخلطبة على خطبته، إال أن يأذن 
  . أو يرد، ملا ينشأ عن ذلك من العداوة والتقاطع

  . ومن حماسنه مشروعية السالم على املسلم، عرفه أو مل يعرفه
وإِذَا حييتم بِتحية ﴿ :ن منها أو ردها قال تعاىلومن حماسنه األمر برد التحية بأحس

  . اآلية] ٨٦: النساء[ ﴾فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها
يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنْ جاَءكُم ﴿ :ومن حماسنه األمر بالتثبت فيما نسمعه، قال تعاىل

، ]٦: احلجرات[ ﴾تصيبوا قَوما بِجهالَة فَتصبِحوا علَى ما فَعلْتم نادمنيفَاسق بِنبأ فَتبينوا أَنْ 
  . اآلية] ٣٦: اإلسراء[ ﴾ولَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم﴿ :وقال

ومن حماسنه النهي عن البول يف املاء الراكد، ويف ذلك العناية بالناحية الصحية، 
  . واألمراض بإذن اهللا والوقاية من النجاسة

والَّذين يؤذُونَ ﴿ :ومن حماسنه النهي عن إيذاء املؤمنني واإلضرار م، قال تعاىل
، وقال ]٥٨: األحزاب[ ﴾الْمؤمنِني والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملُوا بهتانا وإِثْما مبِينا

 :» والكراث، فال يقربن مسجدنا، فإن املالئكة تتأذى مما من أكل الثوم والبصل
  . »يتأذى منه بنو آدم

ومن حماسنه النهي عن األكل بالشمال، والشرب ا، ألا إلزالة ما يستقذر، وألن 
  . الشيطان يأكل بشماله، كما يف احلديث

 ومن حماسنه األمر باتباع جنازة املسلم، ملا يف ذلك من الدعاء والترحم عليه،
  . والصالة عليه، وجرب خواطر أهله املؤمنني

ومن حماسن اإلسالم تشميت العاطس، وإبرار املقسم، ملا يف ذلك من التآلف 
والتآخي، والدعاء ألخيك بالرمحة، وملا يف إبراز القسم من جرب خاطره، وإجابة طلبه، ما 

  . مل يكن فيه شيء من خمالفة الشرع
ال سيما إذا كان لعرس، ومل يكن فيها ما خيالف ومن حماسنه إجابة دعوة املسلم، و

الشريعة، أو خيل باملروءة واإلنسانية كما تراه اليوم عند بعض الناس من املالهي 
واملنكرات، ألن يف حضوره واحلالة هذه تشجيع للفسقة وأهل اون، وإعانة على نشر 

إزالة التليفزيون وحنوه املعاصي، وعدم املباالة فيها فإن كان يقدر على إنكار املنكر ك
  . حضر وأزاله وإال امتنع

ومن حماسن الدين اإلسالمي أنه حرم على املسلم ترويع أخيه املسلم، إما بإخباره 
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  . خبرب يفزعه، أو يشري إليه بسالح، أو حنو ذلك
ومن حماسن الدين اإلسالمي أنه ى عن تشبه الرجال بالنساء، وبالعكس، بأن تتشبه 

ل، ملا يف ذلك من املفاسد، اليت منها التخنث فيمن يتشبه ن، يف مالبسهن النساء بالرجا
وحركان وكالمهن، كما هو موجود عند بعض املنحلني، واملغرورين أصحاب اخلنافس 

  . والتواليتات حملوقي اللحا
ومن حماسن اإلسالم إتقاء مواضع التهم والريب، كي يصون ألسنة الناس وقلوم 

جاءت تزوره وهو معتكف، فقام معها  ه، وورد أن صفية زوج النيب عن سوء الظن ب
على «: مودعا، حىت بلغت باب املسجد، فرآه رجالن من األنصار، فسلما عليه، فقال

سبحان اهللا يا رسول اهللا وكرب عليهما، فقال : فقاال »رسلكما إمنا هي صفية بنت حيي
لدم، وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكما إن الشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ ا«: النيب 
  . فهذا أشرف اخللق وأزكاهم، أبعد التهمة والشك عن نفسه »شيئا

ومر عمر ) من أقام نفسه مقام التهم، فال يلومن من أساء به الظن: (وقال عمر 
يا أمري املؤمنني إا : برجل يكلم امرأته على ظهر الطريق، فعاله وضربه بالدرة، فقال الرجل

  . هال كلمتها حيث ال يراك أحد من الناس: أيت، فقال عمرامر
فاإلسالم من حماسنه االبتعاد عن مواضع التهم والشبهات، فكيف لو رأى من تدخل 
على اخلياط، يفصل على بدا وحده، خاليا ا، أو رأى من تدخل على املصور وحدها، 

ىل بالد الكفر بدون حمرم، أو رأى من تركب مع من ليس حمرما هلا، أو سافرت مسلمة إ
أو دخلت على الدكتور وحدها باسم الكشف الطيب، أو حنو ذلك، مما حدث يف زمننا 
الذي كثرت فيه الفنت، وقل فيه األمر والنهي، وردع أهل الشر والفساد الذين قويت 
شوكتهم، وساند بعضهم بعضا، عكس ما عليه أهل اخلري والصالح، من التفكك 

  . انعات، فاهللا املستعانوالتخاذل واملص
ــم ــايل أراكـ ــدين مـ ــاء الـ ــا علمـ أيـ

تغاضـــيتم عـــن منكـــرات األوامـــر  
أمـــا األمـــر بـــاملعروف والنـــهي فرضـــكم

ــاجر     ــراض هـ ــن ذاك إعـ ــتم عـ فأعرضـ
ــيكم ــاق ريب علــ ــذ امليثــ ــا أخــ أمــ

ــاكر    ــل املنـ ــاحلق أهـ ــحوا بـ ــأن تنصـ بـ
ــاجروا ــاهجروهم وه ــوكم ف ــم عص ــإن ه ف
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ــالو   ــاجر تنـ ــر املهـ ــدين أجـ ــر الـ بنصـ
ــامل ــاض وعـ ــال قـ ــذا حـ ــان هـ إذا كـ

ــاهر    ــري مظــ ــر أو أمــ ــال وزيــ وحــ
ــوا ــيكم فترقبــ ــن غــ ــهوا عــ ومل تنتــ

ــاهر    ــطوة قــ ــار وســ ــواعق قهــ صــ
ــل ــون بغافــ ــا تعملــ ــا اهللا عمــ فمــ

ــاجر     ــاغ وفــ ــي لطــ ــه ميلــ ولكنــ
ــا ــه خموفًـ ــات منـ ــل اآليـ ــد أرسـ وقـ

ولكـــن غفلـــتم عـــن مســـاع الزواجـــر   
أجيبـــوا عبـــاد اهللا صـــوت مناصـــح

ــر    ــن مناصـ ــه مـ ــوت مالـ ــاكم بصـ دعـ
ــنكم ــرة ديـ ــو نصـ ــراعا حنـ ــوا سـ وقومـ

ــافر      ــران غـ ــر غفـ ــتم يف احلشـ إذا رمـ
وحســـن ختـــام الـــنظم أزكـــي صـــالتنا

ــاخر     ــل املفـ ــطفى واآلل أهـ ــى املصـ علـ

، وألف بني قلوبنا، اللهم بارك يف أمساعنا وأبصارنا ونور قلوبنا، وأصلح ذات بيننا  
واهدنا سبل السالم، وجننا من الظلمات إىل النور، وجنبنا الفواحش ، ما ظهر منها وما 
بطن، واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى اهللا على 

  . حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  »فصل«
رير من األشرار، أو فاجر من الفجار، ومن حماسن اإلسالم أن اإلنسان إذا ابتلي بش

أو حمب لإلجرام، ينبغي أن حيذره ويبتعد عن شره، ويداريه ويتجنبه ما أمكن، قال أبو 
إنا لنبش يف وجوه قوم، وإن قلوبنا لتلعنهم، ومعىن هذا مداراة األشرار الذين ال : الدرداء

جرامهم، وتنكر تقدر على ردعهم، واإلنكار عليهم، خلوفك من شرهم وأذيتهم، وإ
  . بقلبك

ومن حماسن اإلسالم األمر بإصالح ذات البني، واألدلة على ذلك من الكتاب والسنة 
  . كثرية متظاهرة

ومن ستر «: ومن حماسنه األمر بستر عورات املسلمني، وعيوم ونقائصهم، قال 
، ال يا معشر من آمن بلسانه، ومل يدخل اإلميان قلبه«: وقال  »مسلما ستره اهللا

  . احلديث، وتقدم »تغتابوا املسلمني، وال تتبعوا عورام
: ومن حماسن اإلسالم إدخال السرور على قلب املسلم، ومساعدة احملتاج، قال 

ومن كان يف حاجة أخيه، «: وقال »ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه«
  . »كان اهللا يف حاجته

: ال سيما ذي الشيبة، ورمحة الصبيان، قال ومن حماسن اإلسالم توقري املسلم، و
إن من إجالل اهللا إكرام ذي «: وقال  »ليس منا من مل يوقر كبرينا، ويرحم صغرينا«

  . احلديث »الشيبة املسلم
ليس املؤمن «: ومن حماسن اإلسالم النهي عن الفحش، وبذاءة اللسان، قال 

  . »بالطعام، وال اللعان، وال الفاحش، وال البذيء
ومن حماسن اإلسالم النهي عن التكلم سرا بني اثنني مع وجود ثالث، من أجل أن 
ذلك حيزن الثالث، فيظن أم يتناجون به، فهذا ينايف األدب، وكذلك ليس من األدب أن 

إذا كنتم ثالثة فال يتناجى «: تتحدث بلغة أجنبية، إذا كان هناك من ال يعرفها، قال 
  . »تلطوا بالناس، من أجل أن ذلك حيزنهاثنان دون اآلخر، حىت خت

ومن حماسن الدين اإلسالمي أن ال يتدخل اإلنسان فيما ال يعنيه، وهذه من جوامع 
أخذه بعضهم  »من حسن إسالم املرء تركه ماال يعنيه«: ، كما يف احلديثكلمه 

حه ، ولو تتبع املسلمون إرشادات نبيهم، ونصائ)احبث عن عملك اخلاص: (وصاغه بعبارة
 الستراحوا وأراحوا غريهم، ولو تتبعت أكثر املشاكل، واملنازعات واملخاصمات ،

  . واادالت، لوجدت سببها الوحيد التدخل فيما ال يعين
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ومن حماسن الدين اإلسالم النهي والتحذير عن اجللوس يف الطرقات، ملا يف ذلك من 
رمبا مل يقم به من األمر باملعروف، التعرض ملا ال ينبغي، وملا يلزم اإلنسان القيام به، و

والنهي عن املنكر، ونصر املظلوم، وردع الظامل، وذلك نصره، وإعانة املسلم، وغض 
  . البصر، ورد السالم، وكف األذى

ومن حماسن الدين اإلسالمي أن من استعاذنا باهللا علينا أن نعيذه، وأن من سألنا باهللا 
إن استطعنا، فإن مل نستطع ندعو له أن جيزيه اهللا نعطيه، ونكافئ من صنع إلينا معروفًا 

من استعاذكم باهللا «: جزاء حسنا، على ما أسداه إلينا من املعروف، عمالً باحلديث
  . احلديث، واهللا أعلم، وصلى اهللا على حممد وآله وسلم »فأعيذوه
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  »فصل«
ومن حماسن الدين اإلسالمي أن تنصف من نفسك، وأن حتب للناس ما حتب 

فسك، وتضع نفسك موضع إخوانك املسلمني، وتعاملهم املعاملة اليت حتب أن يعاملوك لن
ال يستكمل العبد اإلميان حىت يكون فيه ثالثة خصال، «: ا، وتؤدي حقوقهم، قال 

ويؤثرونَ علَى ﴿ :، وقال تعاىل»اإلنفاق من اإلقتار، واإلنصاف من نفسه، وبذل السالم
إىل  »طعام االثنني يكفي الثالثة«: ، وقال ]٩: احلشر[ ﴾أَنفُِسهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ

  . آخر احلديث
ومن كان معه فضل ظهر، فليعد به على من ال ظهر له، «: ويف احلديث اآلخر

صناف املال ما فذكر من أ »ومن كان معه فضل من زاد، فليعد به على من ال زاد له
  . رواه مسلم. حىت رأينا أنه ال حق ألحد منا يف فضل: ذكر، قال أبو سعيد

ومن حماسن اإلسالم وأخالقه السامية، أن يصون اإلنسان عرض أخيه املسلم، ونفسه 
وماله من ظلم أصابه بقدر استطاعته، ويرد عنه الظلم والعدوان، ويدافع ويناضل عنه 

، فرد عنه أن رجال نال من رجل عند رسول اهللا  رداء حسب قدرته، فروى أبو الد
 وورد عنه  »من رد عن عرض أخيه، كان له حجابا من النار«: رجل، فقال النيب 

  . رواه الترمذي »من رد عن عرض أخيه، رد اهللا عن وجهه النار يوم القيامة«: أنه قال
ولَا تجعلْ ﴿ :قال تعاىلومن حماسن اإلسالم األمر بالتوسط بني البخل واإلسراف، 
 :، وقال]٢٩: اإلسراء[ ﴾يدك مغلُولَةً إِلَى عنقك ولَا تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوما محسورا

  ]. ٦٧: الفرقان[ ﴾والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلك قَواما﴿
الصرب على طاعة اهللا حىت : ومن حماسن اإلسالم احلث على الصرب بأنواعه الثالثة

  . يؤديها، والصرب عن معصية اهللا حىت يتركها، والصرب على أقدار اهللا املؤملة
ومن حماسن اإلسالم العطف على الضعفاء، والشفقة على الفقراء، والرأفة باليتامى، 

سان إليهم، ودفع األذى عنهم، وحسن معاملتهم، والتواضع واخلدم والعبيد واإلماء، واإلح
 :قال تعاىل لرسوله . معهم، ومالطفتهم وخفض اجلناح هلم، ولني اجلانب معهم

﴿نِنيمؤالْم نم كعبنِ اتمل كاحنج ضفاخوقال]٢١٥: الشعراء[ ﴾و ،: ﴿ عم كفْسن بِراصو

هبونَ رعدي ينالَّذههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ فَلَا ﴿ :، وقال]٢٨: الكهف[ ﴾م يمتا الْيفَأَم

 رقْهت *رهنلَ فَلَا تائا السأَمينِ ﴿ :، وقال]١٠، ٩: الضحى[ ﴾وبِالد كَذِّبي يالَّذ تأَيأَر *

 يمتالْي عدي يالَّذ كفَذَل *حلَا ينيِوكسامِ الْملَى طَعع ا ﴿ :، وقال]٣ - ١: املاعون[ ﴾ضمو
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أَو مسكينا ذَا * يتيما ذَا مقْربة * أَو إِطْعام في يومٍ ذي مسغبة * فَك رقَبة * أَدراك ما الْعقَبةُ 

ةبرتلَّى ﴿ :، وقال]١٦ - ١٢: البلد[ ﴾موتو سبى  أَنْ* عمالْأَع اَءهج * لَّهلَع رِيكدا يمو

  . اآلية] ٣ - ١: عبس[ ﴾يزكَّى
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  » فصل «
ومن حماسن الدين اإلسالمي الرأفة والرمحة والشفقة، ال القسوة والغلظة والتعذيب، 

: قال حىت يف حق احليوانات البهيمية، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا 
هرة سجنتها حىت ماتت، فدخلت فيها النار، ال هي أطعمتها وسقتها،  عذبت امرأة يف«

  . متفق عليه »وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض
أن رجال دنا من بئر فرتل وشرب منها وعلى «: وروى الشيخان وغريمها مرفوعا

البئر كلب يلهث من العطش، فرمحه فرتع أحد خفيه فسقاه، فشكر اهللا له ذلك فأدخله 
  . »نةاجل

لعن «: مر على محار قد وسم يف وجهه فقال وروى مسلم وغريه أن رسول اهللا 
  . »اهللا الذي ومسه

  شعرا
ــذنوبا ــب الـ ــذي كسـ ــد الـ ــا العبـ  أنـ

ــا     ــاين أن يتوبـــ ــدته األمـــ وصـــ
ــا ــحى حزينـ ــذي أضـ ــد الـ ــا العبـ  أنـ

ــا      ــا كئيبــ ــه قلقًــ ــى زالتــ علــ
ــه ــطرت عليـ ــذي سـ ــد الـ ــا العبـ  أنـ

خيــــف فيهــــا الرقيبــــاصــــحائف مل  
ــرا ــيت سـ ــيء عصـ ــد املسـ ــا العبـ  أنـ

فمـــــا يل اآلن ال أبـــــدي النحيبـــــا  
ــري ــاع عمـ ــرط ضـ ــد املفـ ــا العبـ  أنـ

ــيبا    ــبيبة واملشـــ ــم أرع الشـــ فلـــ
 أنــــا العبــــد الغريــــق بلــــج حبــــر

ــا     ــى جميبــ ــا ألقــ ــيح لرمبــ أصــ
 أنـــا العبـــد الســـقيم مـــن اخلطايـــا

ــا    ــتمس الطبيبــ ــد أقبلــــت ألــ وقــ
 أنـــا العبـــد املخلـــف عـــن أنـــاس

ــيبا    ــروف نصـ ــل معـ ــن كـ ــووا مـ حـ



 

 ٢٨

ــي ــت نفسـ ــريد ظلمـ ــد الشـ ــا العبـ  أنـ
ــا     ــابكم منيبــ ــت بــ ــد وافيــ وقــ

ــي ــددت كفـ ــري مـ ــد الفقـ ــا العبـ  أنـ
إلــــيكم فــــادفعوا عــــين اخلطوبــــا  

   
ــدا ــدت عهـ ــم عاهـ ــدار كـ ــا الغـ  أنـ

ــذوبا    ــه كـ ــاء بـ ــى الوفـ ــت علـ وكنـ
ــارمحين ــوع فــ ــا املقطــ ــلينأنــ   وصــ

ــا    ــا قريبــ ــك يل فرجــ ــر منــ ويســ
ــوا ــك عفـ ــو منـ ــطر أرجـ ــا املضـ  أنـ

ــا     ــن خييبـ ــاك فلـ ــو رضـ ــن يرجـ ومـ
 فيـــا أســـفي علـــى عمـــر تقضـــى

ــذنوبا    ــه إال الـــ ــب بـــ ومل أكســـ
 وأحــــــذر أن يعــــــاجلين ممــــــات

ــا     ــرعه البيبــ ــول مصــ ــري هــ حيــ
ــري ــري ونشـ ــن حشـ ــاه مـ ــا حزنـ  ويـ

ــيبا     ــدان شــ ــل الولــ ــوم جيعــ بيــ
ــارت ــه ومــ ــماء بــ ــرت الســ  تفطــ

ــا    ــه كثيبــ ــال بــ ــبحت اجلبــ وأصــ
ــا ــاً ظميئــ ــت حريانــ ــا قمــ  إذا مــ

حســــري الطــــرف عريانــــا ســــليبا  

   
ــايب ــبح اكتسـ ــن قـ ــاله مـ ــا خجـ  ويـ

إذا مـــا أبـــدت الصـــحف العيوبـــا     
ــدل ــاب عــ ــف وحســ ــة موقــ  وذلــ

ــيبا     ــي حسـ ــى نفسـ ــه علـ ــون بـ أكـ
 ويــــا حــــذراه مــــن نــــار تلظــــى



 

 ٢٩

ــا   ــت القلوبـــ ــرت وأقلقـــ إذا زفـــ
ــا ــق غيظًــ ــدت تنشــ ــاد إذا بــ  تكــ

ــا      ــا مريبـ ــان ظالمـ ــن كـ ــى مـ علـ
ــا ــب اخلطايـ ــد يف كسـ ــن مـ ــا مـ  فيـ

ــا     ــك أن تتوبـ ــأين لـ ــا يـ ــاه أمـ خطـ
ــا ــد فإنــ ــب واجهــ ــاقلع وتــ  أال فــ

ــيبا     ــد مصــ ــل جمتهــ ــا كــ رأينــ
ــد ــزم واقصــ ــادقًا يف العــ ــل صــ  وأقبــ

ــا     ــه رحيبــ ــب لــ ــا للمنيــ جنابــ
ــالً ــاً وخــ ــاحلني أخــ ــن للصــ  وكــ

ــا    ــدنيا غريبــ ــذه الــ ــن يف هــ وكــ

   
 وكـــن عـــن كـــل فاحشـــة جبانـــا

ــا    ــداما جنيبــ ــري مقــ ــن يف اخلــ وكــ
ــبغض ــدنيا بــ ــة الــ ــظ زينــ  والحــ

ــا    ــوىل حبيبــ ــدا إىل املــ ــن عبــ تكــ
 فمــــن خيــــرب رخارفهــــا جيــــدها

خمالبــــــة لطالبــــــها خلوبــــــا  
ــا ــك طرفًـ ــارم منـ ــن احملـ ــض عـ  وغـ

طموحــــا يفــــنت الرجــــل األريبــــا  
ــاب ــد غــ ــون كأســ ــة العيــ  فخائنــ

ــا    ــت وثوبــ ــت وثبــ ــا أمهلــ إذا مــ
ــها ــرف عنـ ــول الطـ ــض فضـ ــن يغضـ  ومـ

ــا    ــا وطيبــ ــه روحــ ــد يف قلبــ جيــ
 وال تطلـــــق لســـــانك يف كـــــالم

ــا    ــادا وحوبــ ــك أحقــ ــر عليــ جيــ
ــت ــل وقــ ــانك كــ ــربح لســ  وال يــ

بــــــذكر اهللا ريانــــــا رطيبــــــا  
 إذا الــــدجى أرخــــى ســــدوال وصــــل



 

 ٣٠

ــا   وال تضــــجر بــــه وتكــــن هيوبــ
ــربا ــت قــ ــا إذا أودعــ ــد أنســ  جتــ

ــيبا    ــر والنســـ ــت املعاشـــ وفارقـــ
 وصـــم مـــا تســـتطيع جتـــده ريـــا

ــغيبا    ــا ســ ــت ظمآنــ ــا قمــ إذا مــ
ــرا ــرا وجهــ ــدقًا ســ ــن متصــ  وكــ

وال تبخــــل وكــــن مسحــــا وهوبــــا  
 جتــــد مــــا قدمتــــه يــــداك ظــــال

اشــــتد بالنــــاس الكروبــــاإذا مــــا  
ــاء ــجايا وذا حيــ ــن الســ ــن حســ  وكــ

ــوبا      ــا غضـ ــه ال شكسـ ــق الوجـ طليـ

اللهم وفقنا توفيقا يقينا عن معاصيك، وأرشدنا برشدك إىل السعي فيما يرضيك، 
وأجرنا يا موالنا من خزيك وعذابك، وهب لنا ما وهبته ألوليائك وأحبابك، وآتنا يف 

نة، وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني، الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حس
  . برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني



 

 ٣١

  »فصل«
ومن حماسن اإلسالم مراعاة احلكمة، وذلك أن نضع كل إنسان من املؤمنني يف 

  . يق بهمرتلته، ونراعي كرامته وشعوره، وجنعله يف املكان الذي يل
  . رواه أبو داود »أنزلوا الناس منازهلم«: قال عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب 

وروي أن عائشة رضي اهللا عنها كانت مسافرة، فرتلت مرتالً تستريح فيه، وتتناول 
ناولوا هذا املسكني قرصا، مث مر رجل يركب فرسا، : طعامها، فجاء سائل فقري، فقالت

ملاذا تعطني املسكني قرصا، وتدعني هذا الغين إىل : الطعام، فقيل هلاأدعوه إىل : فقالت
الطعام، فأجابت إن اهللا تعاىل أنزل الناس منازل، ال بد لنا أن نرتهلم تلك املنازل، هذا 

قرصا،  -وهو على هذه اهليئة  - املسكني يرضى بقرص، وقبيح بنا أن نعطي هذا الغين 
واب رد، دل على احلكمة وحسن الذوق، ونبل اخللق، فرمحها اهللا، ما أحسن هذا من ج

  . وكرم املعاملة، واالقتداء التام بإرشادات اهللا ورسوله 
دخل بيتا من بيوته، فدخل عليه أصحابه، حىت امتأل  وروي أن رسول اهللا 

الس، فجاء جرير بن عبد اهللا البجلي، فلم جيد مكانا، فقعد على الباب، فلف رسول اهللا 
 فأخذ جرير الرداء، »اجلس على هذا«: داءه، وقدمه له ليجلس عليه، وقال لهر ،

له، مث لفه ورده إىل  ووضعه على وجهه، وجعل يقبله ويبكي، متأثرا من إكرام النيب 
ما كنت ألجلس على ثوبك يا رسول اهللا، أكرمك اهللا يا : شاكرا مقدرا، وقال النيب 

إذا أتاكم كرمي قوم «: ميينا ومشاال، مث قال املصطفى رسول اهللا كما أكرمتين، فنظر 
  . »فأكرموه

فانظر إىل هذه املعاملة اجلميلة، جتد املثل الكامل يف معاملة الرسول له، حيث راعى 
  . شعور جرير وأكرمه، وكيف تأثر جرير ذه املعاملة الكرمية النبيلة اللطيفة

ألزواج حقوقًا، مثل احلقوق اليت ومن حماسن اإلسالم أنه أثبت للزوجات على ا
أي يف ) للرجال عليهن درجة(للرجال باملعروف، وحسن العشرة، وترك اإلضرار، وجعل 

الفضيلة، يف اخللق واملرتلة، وطاعة األمر، واإلنفاق، وأداء املهر، والقيام باملصاحل، والفضل 
  . يف الدنيا واآلخرة

يف اجلاهلية تعد جزًءا من ثروة أبيها  ومن حماسن اإلسالم أن املرأة عند بعض العرب
أو زوجها، وكان ابن الرجل يرث أرملة أبيه بعد وفاا، وكان العرب قبل اإلسالم يرثون 
النساء كرها، بأن يأيت الوارث ويلقي ثوبه على زوجة أبيه، مث يقول ورثتها كما ورثت 

حد عنده وتسلم مهرها مال أيب، فإذا أراد أن يتزوجها تزوجها بدون مهر، أو زوجها أل



 

 ٣٢

ممن يتزوجها، أو حرم عليها أن تتزوج كي يرثها، فمنعت الشريعة اإلسالمية هذا الظلم 
: النساء[ ﴾يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا يحلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساَء كَرها﴿ :وهذا اإلرث، قال تعاىل

ء من الزواج، فاالبن الوارث كان مينع زوجة وكان العرب يف اجلاهلية مينعون النسا] ١٩
أبيه من التزوج، كي تعطيه ما أخذته من مرياث أبيه، واألب مينع ابنته من التزوج حىت 
تترك له ما متلكه، والرجل يطلق زوجته ومينعها من الزواج، حىت يأخذ منها ما يشاء، 

ترد إليه مهرها، فالعرب  والزوج املبغض لزوجته يسيء عشرا، وميللها، وال يطلقها حىت
ولَا تعضلُوهن لتذْهبوا ﴿ :قبل اإلسالم كانوا يظلمون املرأة، ويتحكمون فيها، قال تعاىل

نوهمتيا َآتضِ مع١٩: النساء[ ﴾بِب .[  
وكانوا ال يعدلون بني النساء، يف النفقة والكسوة واملعاشرة، فأمر اإلسالم بالعدالة 

 ﴾فَإِنْ خفْتم أَلَّا تعدلُوا فَواحدةً﴿ :اآلية، وقال ﴾وعاشروهن بِالْمعروف﴿ :عاىلبينهن، قال ت
وإِنْ أَردتم استبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ وَآتيتم إِحداهن قنطَارا فَلَا تأْخذُوا ﴿ :، وقال]٣: النساء[

هذُونأْخئًا أَتيش هنا مبِينا مإِثْما وانتها ﴿ :، وقال يف ناحية الدين]٢٠: النساء[ ﴾بحاللَ صمع نم
 ﴾انوا يعملُونَمن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَ

للرجالِ نصيب مما ترك الْوالدان ﴿ :األهلية وامللك، قال تعاىل ، ويف ناحية]٩٧: النحل[
للرجالِ نصيب ﴿ :، وقال]٧: النساء[ ﴾والْأَقْربونَ وللنساِء نصيب مما ترك الْوالدان والْأَقْربونَ

سا اكْتمم يبصاِء نسلنلوا وبسا اكْتممن٣٢ :النساء[ ﴾ب .[  
وحسب اإلسالم ما كفل للمرأة من مساواة دينية، ومن مساواة يف التملك 
والكسب، وما حقق هلا من ضمانات يف الزواج، بإذا ورضاها دون إكراه وال إمهال، 

ال تنكح الثيب حىت تستأمر، وال تنكح البكر حىت تستأذن، وإذا «: قال 
  ]. ٢٤: النساء[ ﴾فََآتوهن أُجورهن فَرِيضةً﴿ :، ويف مهرها قال»الصموت

ومن حماسن اإلسالم أن العرب قبل اإلسالم كانوا يئدون البنات، ويدفنون، وهن 
على قيد احلياة، خوفًا من العار، يهيل الرجل على ابنته التراب حىت متوت، فجاء اإلسالم 

يف احلياة، وذا أنصف اإلسالم املرأة وحرم وأدهن وقتلهن، حترميا قاطعا، ومنحهن احلق 
  . كل اإلنصاف، وحافظ على حياا وحقوقها اإلنسانية

اللهم أعذنا من اهلم واحلزن، والعجز والكسل، واجلنب والبخل، وغلبة الدين وقهر 
الرجال، ومشاتة األعداء، واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني، 

  . على حممد وآله وصحبه أمجعنيوصلى اهللا 



 

 ٣٣

  »فصل«
ومن حماسن اإلسالم إبطال الكهانة وحترميها، وحترمي زجر الطري، وحترمي امليسر، وهو 

  . نوع من القمار، ومنها األزالم والبحرية والسائبة والوصيلة واحلامي
ومنها رمي البعرة، كانت املرأة يف اجلاهلية إذا مات زوجها دخلت حشفًا، ولبست 

ر ثياا، ومل متس طيبا، حىت متضي عليها سنة، مث تؤيت بدابة، محار أو طري أو شاة ش
فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إال مات، مث خترج بعد ذلك، فتعطي بعرة، فترمي ا، مث 

  . تراجع ما شاءت
ومنها قتل األوالد خشية الفقر، فكان الرجل يقتل ولده خشية أن يطعم معه إىل أن 

ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم خشيةَ إِملَاقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كَانَ ﴿ :عن ذلك بقوله ى اهللا
  ]. ٣١: اإلسراء[ ﴾خطْئًا كَبِريا

ومن حماسن الدين اإلسالمي أنه حول الوثنيني واملشركني والكفار إىل مؤمنني 
خيافون اهللا، ويعبدونه وحده ال شريك له، ويقفون جبانب صاحلني، أتقياء زهادا ورعني، 

 ﴾ويؤثرونَ علَى أَنفُِسهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ﴿ :احلق، ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم
  ]. ٩: احلشر[

 ﴾قُوديا أَيها الَّذين َآمنوا أَوفُوا بِالْع﴿ :ومن حماسن اإلسالم حترمي الغدر، قال تعاىل
  ]. ٣٤: اإلسراء[ ﴾وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا﴿ :، ويقول تعاىل]١: املائدة[

، »هذه غدرة فالن: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال«: أنه قال وورد عنه 
، وقال »وإذا عاهد غدر«: ، وعد منها»أربع من كن فيه كان منافقا خالصا«: وقال 
: »احلديث رواه  »يقول اهللا ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى يب مث غدر

  . البخاري
ومن حماسن الدين اإلسالمي احلث على العمل، وكسب الرزق، وترك الكسل، 
وسؤال الناس إال عند الضرورة، فاإلسالم دين سعي وعمل واجتهاد، ال دين كسل وعجز 

وقُلِ اعملُوا ﴿ :انية، والكرامة الشخصية، قال تعاىلوتوان، دين حيافظ على العزة اإلنس

ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريى ﴿ :، وقال]١٠٥: التوبة[ ﴾فَسعا سإِلَّا م انسلْإِنل سأَنْ لَيأَنَّ * وو

ل ، وحيث على اجلمع بني العمل للدين والدنيا، فيقو]٤٠، ٣٩: النجم[ ﴾سعيه سوف يرى
، ]٧٧: القصص[ ﴾وابتغِ فيما َآتاك اللَّه الدار الَْآخرةَ ولَا تنس نصيبك من الدنيا﴿ :جل وعال
  ]. ١٠: اجلمعة[ ﴾فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ وابتغوا من فَضلِ اللَّه﴿ :ويقول



 

 ٣٤

وكُلُوا ﴿ : الطعام والشراب، قال اهللا جل وعالومن حماسن اإلسالم القصد يف
نيرِفسالْم بحلَا ي هرِفُوا إِنسلَا توا وبراشوعن املقداد بن معدي كرب ]٣١: األعراف[ ﴾و ،

ما مأل ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حبسب ابن آدم لقيمات «: قال رسول اهللا : قال
أخرجه  »اعال فثلث لطعامه وثلث لشرابه، وثلث لنفسهيقمن صلبه، فإن كان ال حمالة ف

  . الترمذي وابن ماجه
مطل الغىن ظلم، وإذا «:  ومن حماسن اإلسالم النهي عن املماطلة يف احلقوق، قال

  . رواه البخاري ومسلم »أتبع أحدكم على مليء فليتبع
كَانَ ذُو عسرة  وإِنْ﴿ :ومن حماسن الدين اإلسالمي األمر بإنظار املعسر، قال تعاىل

ةرسيةٌ إِلَى مرظ٢٨٠: البقرة[ ﴾فَن .[  
كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا «: قال ، عن النيب وعن أيب هريرة 

رواه البخاري، وقال  »جتاوزوا عنه، لعل اهللا يتجاوز عنا، فتجاوز اهللا عنه: قال لفتيانه
 :» ا فله بكل يوم مثلهصدقةمن أنظر معسر« .  

: قال رسول اهللا : قال  ومن حماسن اإلسالم النهي عن الرشوة، عن أيب هريرة
لعن اهللا الراشي «: رواه الترمذي، وورد »لعن اهللا الراشي واملرتشي يف احلكم«

  . »واملرتشي، والرائش الذي ميشي بينهما
حسان، ومن حماسن الدين اإلسالمي احلث على إقالة النادم، ملا يف ذلك من اإل

: ، ويف رواية»من أقال مسلما أقال اهللا عثرته«: واملعروف وجرب خاطره، ففي احلديث
  . وصلى اهللا على حممد وآله وسلم »من أقال نادما، أقاله اهللا يوم القيامة«



 

 ٣٥

  »فصل«
ومن حماسن الدين اإلسالمي بذل النصيحة هللا، ولكتابه ولرسوله، وألئمة املسلمني 

هللا اإلميان به، ونفي الشريك عنه، وترك اإلحلاد يف أمسائه، وصفاته وعامتهم، فالنصيحة 
ووصفه بأوصاف الكمال، وترتيهه عن النقائص والعيوب، وطاعة أمره واجتناب يه، 
ومواالة من أطاعه، ومعاداة من عصاه، وغري ذلك مما جيب له، وأما النصيحة لكتاب اهللا، 

خملوق، وحتليل ما حلله اهللا، وحترمي ما حرمه، فاإلميان به بأنه كالم اهللا، مرتل غري 
واالهتداء ديه والتدبر ملعانيه، والقيام حبقوقه، واالتعاظ مبواعظه، واالعتبار بزواجره، وأما 

، فتصديقه فيما جاء به، وحمبته، وتقدميه فيها على النفس واملال النصيحة لرسول اهللا 
ه ونشرها، والعمل ا، وتقدمي قوله على قول كل والولد، وتوقريه حيا وميتا، ومعرفة سنت

أحد كائنا ما كان، وأما النصيحة ألئمة املسلمني، فهي إعانتهم على احلق وطاعتهم فيه، 
وأمرهم به، وتذكريهم حبوائج العباد، ونصحهم برفق ولني وعدل، واعتقاد واليتهم، 

ك، وبذل ما تستطيعه من والسمع والطاعة هلم يف غري معصية اهللا، وحث الناس على ذل
إرشادهم، وتنبيههم إىل ما ينفعهم وينفع الناس، والقيام بواجبهم، وأما النصيحة لعامة 
املسلمني، فهي إرشادهم إىل مصاحلهم يف دنياهم وأخراهم، وكف األذى عنهم، 
وتعليمهم ما جهلوا من أمر دينهم وأمرهم باملعروف، ويهم عن املنكر، وأن حيب هلم ما 

  . لنفسه، ويكره هلم ما يكره لنفسه، ويسعى يف ذلك حسب اإلمكان حيب
فَهلْ عسيتم ﴿ :ومن حماسن الدين اإلسالمي النهي عن قطيعة الرحم، قال اهللا تعاىل

كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ وي الْأَروا ففِْسدأَنْ ت متلَّيووقال ]٢٢: حممد[ ﴾إِنْ ت ، :» الرحم
  . رواه البخاري »من وصلين وصله اهللا، ومن قطعين قطعه اهللا: لعرش، تقولمتعلقة با

إن املالئكة ال ترتل «: قال وروى الطرباين عن عبد اهللا بن أيب أوىف عن النيب 
ومن حماسن الدين اإلسالمي النهي عن التشدد يف الدين، . »على قوم فيهم قاطع رحم

 اليسرة، والسهولة، واالعتدال، فعن أنس وعن الزهد يف الطيبات، ألن اإلسالم دين 
، يسألون عن عبادته، فلما أخربوا كأم جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب : قال

، وقد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال وأين حنن من النيب : تقالوها، فقالوا
: م الدهر وال أفطر، وقال اآلخرأنا أصو: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال اآلخر: أحدهم

أنتم الذين قلتم «: ، فقالوأنا أعتزل النساء، فال أتزوج أبدا، فجاء إليهم رسول اهللا 
كذا وكذا؟ أما واهللا إين ألخشاكم هللا، وأتقاكم له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، 

  . رواه الشيخان »وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين



 

 ٣٦

   غربة اإلسالمقصيدة يف
ــدفاتر  ــرى يف الــ ــا يــ ــول وأوىل مــ أقــ

وأحســن فيضــا مــن عيــون احملــابر       

ــاء    ــكر والثنـ ــود والشـ ــد للمعبـ ــو احلمـ هـ
تقــدس عــن قــول الغــواة الغــوادر       

ــريه  ــداد ال رب غــ ــن األنــ ــل عــ وجــ
ــوازر ــدا أو مـ ــافع يف االبتـ ــن شـ وعـ   

وصــــلى علــــى مــــن قــــام هللا داعيــــا 
ــالم ا  ــيد أعـ ــعائر وشـ ــدى والشـ هلـ   

وأوضـــح ديـــن اهللا مـــن بعـــد مـــا ســـفت 
ــر ــرى واجلزائـ ــوايف يف القـ ــه السـ عليـ   

ــه  ــى اهللا قومـــ ــادى وواىل يف رضـــ وعـــ
ــاهر   ــولة قـ ــن ذاك صـ ــه عـ ومل يثنـ   

حممـــــد املبعـــــوث للنـــــاس رمحـــــة 
ــائر ــة بالبشـــ ــه مقرونـــ نذارتـــ   

   

ــت     ــب تبلبلـ ــب خلطـ ــإن تعجـ ــد فـ وبعـ
ــه  ــل النـ ــه أهـ ــائرلفادحـ ى والبصـ   

فــال عجبــا يــوم مــن الــدهر مثــل مــا        
ــر     ــاد وحاض ــل ب ــن ك ــا م ــاخ بن أن   

ــا     ــدين ياهلــ ــة الــ ــا ذاك إال غربــ ومــ
مصـــيبة قـــوم مـــن عظـــام الفـــواقر   

تـــــرى أهلـــــه مستضـــــعفني أذلـــــة 
ــافر ــهيم ونـ ــان علـ ــا بـــني طعـ فمـ   

ــه  ــنغض رأســ ــهم فيــ ــتهزء منــ ومســ
ــر ــون النواضـ ــزر العيـ ــوم شـ ويرمـ   

ــى  ــم واحلجـ ــدعي العلـ ــن يـ ــاداهم مـ وعـ



 

 ٣٧

ــاهر ــب مصـ ــل أو قريـ ــل خليـ وكـ   

ــة   ــتم وقـــذف وغيبـ ــئت مـــن شـ ــا شـ فمـ
ــاجر ــاد لفـ ــل نـ ــهم يف كـ وتنقيصـ   

وأكــــرب مــــن هــــذا وأعظــــم فريــــة 
ــافر   ــل ك ــن ك ــرك م ــل الش ــواالة أه م   

   

ــرة  وأعينــــــهم يف فعــــــل ذاك قريــــ
ــاهر ــه أو جمـ ــامت يف فعلـ ــن صـ فمـ   

قـــام باإلنكـــار فهـــو مشـــدد    ومـــن  
ــابر ــوق املنـ ــدوه فـ ــادون أن يبـ يكـ   

فـــإن حيكمـــوا بالســـوط ضـــربا فـــإن يكـــن 
ــاجر ــبا واخلنــ ــوع وإال بالضــ رجــ   

ــابض  ــيهم كقــ ــان فــ ــبح ذو اإلميــ وأصــ
   على اجلمر أو يف اجلنب صلى ااهر

وإخوانــــه الــــرتاع يف كــــل قريــــة 
ــاغر  ــم كاألصـ ــها يف ذهلـ ــدى أهلـ لـ   

ومـــا زادهـــم إال ثباتـــا مـــع الرضـــى 
ــاكر ــيمن شـ ــليم للمهـ ــب سـ بقلـ   

ــم  ــق إـ ــبة احلـ ــن عصـ ــم مـ ــاكرم ـ فـ
ــر    ــل تناص ــدين أه ــوص ال ــظ نص حلف   

إذا مـــا بـــدا نـــص الكتـــاب وســـنة 
تنـــادوا عبـــاد اهللا هـــل مـــن مثـــابر   

   

ــدوا   ــذ فاهتــ ــا بالنواجــ ــوا عليهــ وعضــ
ومــا رغبــوا عنــاه خلــرص اخلــواطر       

ــا    ــفات منافســ ــك الصــ ــك اتيــ عليــ
ــائر ــناها لسـ ــنا سـ ــا أسـ ــه مـ فللـ   



 

 ٣٨

ــرادهم  ــن مـ ــيهم عـ ــوم ال يثنـ ــم القـ هـ
مالمـــة لـــوام وخـــذالن ناصـــر   

ــا      ــدأب دائمـ ــا زال يـ ــىت مـ ــي فـ بنفسـ
ــاجر  ــه مـــن مهـ ــرم بـ ــه أكـ إىل ربـ   

ــه    ــاب ودرســ ــى آي الكتــ ــا علــ مكبــ
بقلــب حــزين عنــد تلــك الزواجــر   

ــالي  ــه فيـــ ــا لعلـــ ــاه يومـــ تين ألقـــ
ــمائر   ــوى يف الضـ ــا حـ ــربين عمـ خيـ   

ــدعا  ــدينا إىل اهللا بالــــ ــع أيــــ ونرفــــ
لينصـــر ديـــن املصـــطفى ذي املفـــاخر   

ــدى   ــريعة واهلــ ــزاب الشــ ــر أحــ وينصــ
ــاجر    ــل ف ــن ك ــغ م ــل الزي ــع أه ويقم   

   

ــا     ــل ملـ ــل فهـ ــق مشـ ــى تفريـ ــآه علـ فـ
مضــى عــودة حنــو الســنني الغــوابر       

رة للـــدين جتمـــع مشلنـــا  عســـى نصـــ 
تقــر ــا ممــا تــرى عــني نــاظر   

فريتــــاح أهــــل الــــدين فيهــــا أعــــزة 
ــوافر   ــا واحلـ ــت القنـ ــداؤه حتـ وأعـ   

ــلما    ــالة مســ ــي بالصــ ــتم نظمــ وأخــ
ــواطر  ــروق امل ــا ناضــت ب ــدهر م ــدى ال م   

علــــى أمحــــد واآلل والصــــحب والــــذي 
هلـــم تـــابع يســـعى بفعـــل األوامـــر   

الدنيا أكرب مهنا، وال مبلغ علمنا، وال إىل النار مصرينا، وال تسلط  اللهم ال جتعل
علينا بذنوبنا من ال خيافك فينا وال يرمحنا، واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني برمحتك يا 

  . أرحم الرامحني، وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  



 

 ٣٩

  »فصل«
الدعوة إىل اخلري، واألمر باملعروف والنهي ومن حماسن الدين اإلسالمي الترغيب يف 

من دعا إىل هدى، كان له «: قال عن املنكر، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب 
من األجر مثل أجور من اتبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إىل ضالل 

رواه مسلم وأبو  »كان عليه من اإلمث مثل آثام من اتبعه، ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا
  .داود والترمذي

ومن حماسن الدين اإلسالمي حث املرء على انتهاز فرصة احلياة، لعمل ما ينفعه يف 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من «: قال عن النيب  اآلخرة، فعن أيب هريرة 

  . رواه مسلم »ثالث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له
: احلشر[ ﴾يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد﴿ :هللا تعاىلوقال ا

١٨.[ 
ومن حماسن الدين اإلسالمي احلث على وجوب االعتماد على اهللا، مث على إميانه 

قام رسول : قال وعمله الصاحل، ال على ما له من صلة باملقربني إىل اهللا، فعن أيب هريرة 
يا معشر «: ، فقال]٢١٤: الشعراء[ ﴾وأَنذر عشريتك الْأَقْربِني﴿ :حني أنزل اهللا اهللا 

قريش، اشتروا أنفسكم، ال أغين عنكم من اهللا شيئا، يا عباس بن عبد املطلب، ال أغين 
ويا فاطمة عنك من اهللا شيئا، ويا صفية عمة رسول اهللا، ال أغين عنك من اهللا شيئا، 

  . رواه الشيخان والترمذي »بنت حممد، سليين من مايل، ال أغين عنك من اهللا شيئا
ومن حماسن اإلسالم األمر بتعهد النفس باإلصالح، فيلزمها بأداء ما أمر اهللا به، 

واآليات يف احلث على التقوى . واجتناب ما ى عنه، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
  . كثرية

اسن اإلسالم أنه جيعل اإلنسان على صلة دائمة بربه، حني تفد عليه النعمة، ومن حم
عجبا ألمر املؤمن، إن أمره كله خري، إن أصابته سراء «: وحني ترتل به الشدة، قال 

  . رواه مسلم »شكر، فكان خريا له، وإن أصابته ضراء صرب، فكان خريا له
إىل إصالح أنفسهم وجمتمعهم،  ومن حماسن اإلسالم أنه حيث اخللق ويوجههم

ويرشدهم، ويبني هلم كيف حيررون عقوهلم، ويسمون ا عن معاوي الضالل، إىل أن 
خيصوا اهللا جل وعال بالعبادة، ويوضح هلم كيف يصقلون نفوسهم، ويغذون أرواحهم 
بالصالة كل يوم مخس مرات، ويوضح هلم كيف يطهرون أمواهلم، بأداء حق اهللا، وكيف 

ألسرة املسلمة، اليت هي نواة اتمع، على أسس سليمة قوية، وذلك بتواصلهم، يبنون ا



 

 ٤٠

ومعرفتهم حلق قرابتهم، واآليات واألحاديث تدل على ذلك، فعن أيب أيوب األنصاري، 
ما له؟ فقال رسول : يا رسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة، فقال القوم: أن رجالً قال

هللا، ال تشرك به شيئا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصل أرب ما له؟ تعبد ا«: اهللا 
  . احلديث رواه الشيخان »الرحم

ومن حماسن الدين اإلسالمي حترمي اخلصومة بالباطل ملن يعلم، وحترمي الشفاعة اليت 
تعطل إقامة احلدود اليت شرعها اهللا، وحترمي القول عن املؤمن مبا ليس فيه، فمن الغايات اليت 

سالم على حتقيقها أن يقيم امع اإلنساين على أسس قوية من العدالة والتراحم، حرص اإل
وأن تسود أعضاءه روح املودة، والتعاون املثمر، ويسلم من عوامل الضعف، فعن ابن عمر 

من حالت شفاعته دون حد من «: يقول قال مسعت رسول اهللا : رضي اهللا عنهما قال
ل، ومن خاصم يف الباطل وهو يعلم، مل يزل يف سخط اهللا اهللا، فقد ضاد اهللا عز وجحدود 

 »حىت يرتع، ومن قال يف مؤمن ما ليس فيه، أسكنه اهللا ردغة اخلبال، حىت خيرج مما قال
  . داود أخرجه أمحد وأبو

ومن حماسن الدين اإلسالمي حترمي شهادة الزور، وقول الزور، ملا يف ذلك من 
آخرته بدنيا غريه، ومنها إساءته إىل من شهد له، بإعانته  األضرار واملفاسد، اليت منها بيعه

على ظلمه، ومنها إساءته إىل من شهد عليه، بإضاعة حقه، ومنها إساءته إىل القاضي، 
  . بإضالله عن احملجة، ومنها إساءته إىل األمة، بزلزلة احلقوق فيها، وعدم االطمئنان عليها

أهل اجلاهلية وحترميه، ومها الطعن يف  ومن حماسن الدين اإلسالمي إبطال ما عليه
  أن رسول اهللا امليت، ملا يف صحيح مسلم، عن أيب هريرة األنساب، والنياحة على 

  . »الطعن يف النسب، والنياحة على امليت: اثنتان يف الناس مها م كفر«: قال
 وشق اجليوب يف املصيبات،ومن حماسن الدين اإلسالمي النهي عن لطم اخلدود، 

ليس منا من ضرب «: قال رسول اهللا : قال  ويف الصحيحني عن ابن مسعود
  . »اخلدود، وشق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية

ومن حماسن الدين اإلسالمي النهي عن االستيالء على املاء الذي ال خيتص بأحد، 
هللا يوم ثالثة ال يكلمهم ا«: قال رسول اهللا : قال ومنعه ابن السبيل، عن أيب هريرة 

القيامة، وال ينظر إليهم، وال يزكيهم، وهلم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بفالة، 
ورجل منع فضل ماء، فيقول اهللا «: متفق عليه، ويف رواية، وقال فيه »مينعه ابن السبيل

  . »اليوم أمنعك فضلي، كما منعت فضل ما مل تعمل يداك: له



 

 ٤١

هداة مهتدين، وأحلقنا بعبادك الصاحلني، الذي  اللهم نور قلوبنا بنور اإلميان، واجعلنا
ال خوف عليهم وال هم حيزنون، واغفر لنا ولوالدينا ومجيع املسلمني، برمحتك يا أرحم 

  . الرامحني، وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني



 

 ٤٢

  »فصل«
العرض  ومن حماسن الدين اإلسالمي أنه حيرم االعتداء، أو النيل من النفس أو املال أو

أو العقل، وكل جرمية من جرائم االعتداء عليها عقوبة، من قصاص أو حد، واألخالق 
ليست أمورا كمالية يف نظر  - من الصدق واألمان والوفاء والعفة وغريها  -اإلسالمية 

اإلسالم، كما يتومهه بعض الناس، بل هي واجبات، حيرص علهيا، ومعرض كل من خيرج 
  . ص منه يف اآلخرة إن مل يتب ويتداركعن دائرا، بأنه سيقت

املفلس : قالوا! أتدرون من املفلس؟«: قال أن رسول اهللا  وعن أيب هريرة 
إن املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة : فينا من ال درهم له وال متاع، فقال

وصيام وزكاة، ويأيت وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، 
رب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن وض

  . رواه مسلم »يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، مث طرح يف النار
ومن حماسن الدين اإلسالمي أنه يرشد معتنقه إىل أن صالح حياته يتطلب منه أن 

ب، وال يقذف مسلما، وال يلعنه، وال يكون عفًا يف كالمه، فال يغتاب، وال ينم، وال يس
  . يستهزئ به، وال يفتري، وال يكذب

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل «: أنه قال عن النيب  عن أيب هريرة 
  . »إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام«: ، وقال»خريا أو ليصمت

واجبه، وأن ال يدخر جهدا يف ومن حماسن الدين اإلسالمي أنه حيث املؤمن على أداء 
توجيه أهله وإخوانه، وأقربائه وجريانه، وكل من تربطهم به صلة وثيقة إىل اخلري، ووسيلته 
إىل هذا التوجيه هي التواصي باحلج، والتواصي بالصرب، واألمر باملعروف والنهي عن 

  . املنكر
ة، وعصمة من ومن حماسن الدين اإلسالمي األمر باحلياء الذي هو أصل كل فضيل

  . كل شر، ملن وفقه اهللا
استحيوا من اهللا حق «: قال أن النيب  ويف حديث عبد اهللا بن مسعود 

ليس ذاك، ولكن االستحياء من «: يا رسول اهللا إنا نستحي واحلمد هللا، قال: قلنا »احلياء
 اهللا حق احلياء أن حتفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر املوت والبلى،

  . رواه الترمذي وأمحد واحلاكم بسند صحيح »ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا
ومن حماسن الدين اإلسالمي النهي عن اختاذ شيء فيه روح غرضا يرمى إليه، ملا يف 



 

 ٤٣

الصحيحني أن ابن عمر مر بفتيان من قريش، قد نصبوا طريا وهم يرمونه، فلما رأوا ابن 
لعن  فعل هذا ؟ لعن اهللا من فعل هذا، إن رسول اهللا  من: عمر تفرقوا، فقال ابن عمر

  . من اختذ شيئا فيه الروح غرضا
ثالثة أنا : قال اهللا تعاىل«:  ومن حماسن الدين اإلسالمي النهي عن بيع احلر، قال

رجل أعطى يب مث غدر، ورجل باع حرا مث أكل مثنه، ورجل : خصمهم يوم القيامة
  . »ه العمل، ومل يوفه أجرهاستأجر أجريا، فاستوىف من

ومن حماسن الدين اإلسالمي الوعيد الشديد على من استأجر أجريا، واستوىف منه 
  . العمل، ومل يوفه أجره، للحديث املتقدم

ليس منا من «: ومن حماسن الدين اإلسالمي حترمي السحر، وتصديق الكان، قال 
سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه تطري أو تطري له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو 

  . »-  -مبا يقول، فقد كفر مبا أنزل على حممد
باهللا، وهي اجلمع بني رجل والعياذ ) القدادة(ومن حماسن الدين اإلسالمي حترمي 
  . وامرأة أجنبية، سواء كان اجلامع رجال أو امرأة

  . ومن حماسن اإلسالم حترمي السعاية عند السلطان مبضرة مسلم
ن حماسن اإلسالم حترمي غصب املل، ألنه نوع من الظلم والفساد، واهللا ال حيب وم
  . الظاملني

ومن حماسن الدين اإلسالمي احلث على االستقامة، اليت هي االعتدال يف مجيع األمور، 
ومن األقوال واألفعال، واحملافظة على مجيع األحوال، اليت تكون ا النفس على أفضل حالة 

 يظهر منها قبيح، وال يتوجه إهليا ذم وال لوم، وذلك إمنا يكون باحملافظة على وأكملها، فال
الشرع الشريف، والتمسك بالدين القيوم، والوقوف عند حدوده، مع التخلق باألخالق 

نزلُ علَيهِم إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تت﴿ :الفاضلة، والصفات الكاملة، قال اهللا تعاىل
، وقال لنبيه ]٣٠: فصلت[ ﴾الْملَائكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ

: ﴿ترا أُمكَم مقتوقال النيب ]١١٢: هود[ ﴾فَاس ، قل آمنت «: لسفيان بن عبد اهللا
  . »باهللا مث استقم
اسن الدين اإلسالمي أنه ما حرم شيئا، عليهم إال عوضهم خريا منه، مما يسد ومن حم

مسده ويغين عنه، كما بني ذلك ابن القيم رمحه اهللا تعاىل حرم عليهم االستقسام باألزالم، 
  . وعوضهم منه دعاء االستخارة، وحرم عليهم الربا، وعوضهم التجارة الراحبة

  . أكل املال باملسابقة باخليل واإلبل والسهام وحرم عليهم القمار، وأعاضهم منه



 

 ٤٤

وحرم عليهم احلرير، وأعاضهم منه أنواع املالبس الفاخرة من الصوف، والكتان، 
  . والقطن

وحرم عليهم شرب املسكرات، وأعاضهم عنه باألشربة اللذيذة، النافعة للروح 
  . والبدن

عم الطيبات، وهكذا إذا وحرم عليهم اخلبائث من املطعومات، وأعاضهم عنها باملطا
تتبعنا تعاليم اإلسالم كلها، وجدنا أنه جل وعال مل يضيق على عباده يف جانب، إال وسع 

  . عليهم يف جانب آخر من جنسه واهللا أعلم، وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم



 

 ٤٥

  »فصل«
ة والقصد الشريف، والني ومن حماسن الدين اإلسالمي أنه يقدر البواعث الكرمية،

إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ «: الطيبة، يف تشريعاته وتوجيهاته كلها، قال 
وبالنية الطيبة تنقلب املباحات والعادات إىل طاعات وقربات إىل اهللا، فمن تناول  »ما نوى

غذاءه بنية حفظ حياته وتقوية جسده، ليستطيع القيام مبا أوجبه عليه ربه، من حقوق 
ه وأوالده، كان طعامه وشرابه مع النية الصاحلة عبادة، ومن أتى شهوته مع وتكاليف ألهل

ما أحله اهللا له من زوجة أو مملوكة له، يقصد إعفاف نفسه وأهله، وابتغاء ذرية صاحلة، 
ويف بضع «:  عبادة، تستحق املثوبة واألجر من اهللا، ويف ذلك يقول النيبكان ذلك 

: قال!  أيأيت أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟يا رسول اهللا: قالوا »أحدكم صدقة
أليس إن وضعها يف حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها يف حالل كان له «

  . »أجر
ومن حماسن الدين اإلسالمي أنه حرم على املسلم شراء ما غصب أو سرق، أو أخذ 

اآلخذ، وهذا إذا من صاحبه بغري حق، ألنه إذا فعل ذلك يكون معينا للغاصب والسارق و
علم أا سرقة، ولو طال زمن غصبه أو سرقته يف يد الغاصب أو السارق أو الناهب، فإن 
طول الزمن يف الشريعة اإلسالمية، ال جيعل احلرام حالالً، وال يسقط حق املالك األصلي 

  . بالتقدم، وهذا أيضا من حماسنه
الربا يقتضي أخذ مال اإلنسان  ألن: أوالًومن حماسن الدين اإلسالمي حترمي الربا، 

من غري عوض ؛ ألن من يبيع درمها بدرمهني حيصل له زيادة درهم من غري عوض، ومال 
  . اإلنسان متعلق حاجته، وله حرمة عظيمة، كما هو معروف

  . استعمال الربا يفضي إىل انقطاع املعروف بني الناس من القرض: ثانيا
االكتساب، فال يكاد يتحمل مشقة الكسب، وذلك مينع من حتمل املشاق جتاه : ثالثًا

يفضي إىل انقطاع منافع اخللق، وتكسيلهم عن اجلد واالجتهاد يف الطلب، وقد لعن اهللا 
  . آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه

  : عباد اهللا
إن ما مسعتم من احملاسن نقطة من حبر حماسن الدين اإلسالمي، الذي مجع اهللا به فرقة 

م، ووحد به قلوم وصفوفهم، وهذب طباعهم وأخالقهم، حىت أوجد منهم العرب وشتا
أمة شديدة البأس، واسعة السلطان، ملكت ناصية األرض، ونشرت علم اإلسالم يف 

أَصبحتم واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَ﴿ :نواحيها، قال اهللا تعاىل



 

 ٤٦

واذْكُروا إِذْ أَنتم قَليلٌ مستضعفُونَ في الْأَرضِ ﴿ :، وقال]١٠٣: آل عمران[ ﴾بِنِعمته إِخوانا
رِهصبِن كُمدأَيو اكُمفََآو اسالن طَّفَكُمختافُونَ أَنْ يخ٣٦: األنفال[ ﴾ت .[  

الشمس الضاحية، ال حيجب شعاعها، وكالقمر دين نشره اهللا يف أرجاء املعمورة، ك
  . الزاهر، ال خيفى ضوءه، وال خيسف نوره

دين ترى أعداءه ومبغضيه يقتربون منه كل يوم، من حيث يشعرون، ومن حيث ال 
 :يشعرون، ألم مبخترعام وعلومهم مل يزيدوا على أم به يشهدون، قال تعاىل

  ]. ٥٣: فصلت[ ﴾قِ وفي أَنفُِسهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحقسنرِيهِم َآياتنا في الَْآفَا﴿
دين يكيد له أعداؤه وحساده، من يوم أنزل، وهو كما ترى، مل يطفأ له نور، ومل 

ه ولَو كَرِه يرِيدونَ ليطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نورِ﴿ :يضعف له برهان، قال تعاىل
  ]. ٨: الصف[ ﴾الْكَافرونَ

أيها املسلم، حسبك أن تعلم أن الدين اإلسالمي حيتوي على خريي الدنيا واآلخرة، 
ونعيم العاجلة واآلجلة، فما من فضيلة إال حث عليها، وما من رذيلة إال نفر منها، فإذا 

آدابه، عشت سعيدا اعتصمت حببله املتني، وحرصت على العمل بأحكامه، والتحلي ب
  . ومت سعيدا محيدا

  : وقال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل
ــرض الزم     ــدين فــ ــر الــ ــذا ونصــ هــ

ــان   ــى األعيـ ــل علـ ــة بـ ال للكفايـ   

بيــــد وإمــــا باللســــان فــــإن عجــــز 
ــان  ــدعاء جبنــ ــه والــ ت فبالتوجــ   

مـــــا بعـــــد ذا واهللا لإلميـــــان حبـــــة 
خــــردل يــــا ناصــــر اإلميــــان   

خــــري مســــؤول بــــهحبيــــاة وجهــــك 
وبنــور وجهــك يــا عظــيم الشــان       

وحبـــــق نعمتـــــك الـــــيت أوليتـــــها 
مـــن غـــري مـــا عـــوض وال أمثـــان   

وحبـــق رمحتـــك الـــيت وســـعت مجيـــع 
ــاين   ــذاك اجلـ ــنهم كـ ــق حمسـ اخللـ   



 

 ٤٧

وحبــــق أمســــاٍء لــــك احلســــىن معــــا 
فيهـــا نعـــوت املـــدح للـــرمحن      

ـ   ــ ــع الـ ــد واسـ ــو محـ ــدك وهـ ــق محـ وحبـ
بـــل أضـــعاف ذي األكـــوانأكـــوان   

وبأنـــــــك اهللا اإللـــــــه احلـــــــق 
معبــود الــورى متقــدس عــن ثــان       

بــــل كــــل معبــــود ســــواك فباطــــل 
مـــن دون عرشـــك للثـــرى التحتـــاين   

وبــــك املعــــاذ وال مــــالذ ســــواك    
أنـــت غيـــاث كـــل ملـــدد هلفـــان   

ــوا    ــمعه ســ ــطر يســ ــن ذاك للمضــ مــ
ــيان   ــع العصـ ــه مـ ــب دعوتـ ك جييـ   

ــا ت  ــةإنـــ ــك حلاجـــ ــا إليـــ وجهنـــ
ــان    ــق معـ ــها أحـ ــيك طالبـ ترضـ   

   

ــيت     ــك الـ ــض أنعمـ ــاها بعـ ــل قضـ فاجعـ
ســـبغت علينـــا منـــك كـــل زمـــان   

ــك    ــول ودينــ ــك والرســ ــر كتابــ انصــ
ــان ــت بالربهـ ــذي أنزلـ ــايل الـ العـ   

ــطفيت   ــك واصــ ــا لنفســ ــه دينــ واخترتــ
مقيمــــه مــــن أمــــة اإلنســــان   

ورضــــيته دينــــا ملــــن ترضــــاه مــــن 
ذا الـــورى هـــو قـــيم األديـــانهـــ   

ـ     ــ ــوث بالـ ــولك املبعـ ــني رسـ ــر عـ وأقـ
ــدان  ــره املتـ ــف بنصـ ــدين احلنيـ ــ   

ــا   ــل مـ ــز كمثـ ــر العزيـ ــه النصـ ــر بـ وانصـ
قـــد كنـــت تنصـــره بكـــل زمـــان   



 

 ٤٨

يـــا رب وانصـــر خـــري حزبينـــا علـــى     
حـــزب الضـــالل وعســـكر الشـــيطان   

يـــا رب واجعـــل شـــر حزبينـــا فـــدا     
ــكر   ــارهم ولعســ ــرآنخليــ القــ   

   

ــور    ــك املنصــ ــل حزبــ ــا رب واجعــ يــ
ــدان   ــل وتـ ــراحم وتواصـ ــل تـ أهـ   

يـــا رب وامحهـــم مـــن البـــدع الـــيت 
ــان     ــل زم ــدين ك ــدثت يف ال ــد أح ق   

يــــا رب جنبــــهم طرائقهــــا الــــيت 
ــنريان  ــالكها إىل الــ ــي بســ تفضــ   

ــي  ــوحي كـ ــور الـ ــدهم بنـ ــا رب واهـ يـ
ــان   ــروا جبنـ ــك فيظفـ ــلوا إليـ يصـ   

ــ  ــرايــ ــا ناصــ ــم وليــ ــن هلــ ا رب كــ
واحفظهـــم مـــن فتنـــة الفتـــان      

ــذي  ــاحلق الــ ــا رب بــ ــرهم يــ وانصــ
ــرآن ــا مــــرتل القــ ــه يــ أنزلتــ   

ــد  ــاء قــ ــم الغربــ ــم هــ ــا رب إــ يــ
جلـــاءوا إليـــك وأنـــت ذو اإلحســـان   

يـــا رب قـــد عـــادوا ألجلـــك كـــل 
ــان   ــادق اإلميـ ــق إال صـ ــذا اخللـ هـ   

   

ــ  ــك أحـ ــارقوهم فيـ ــد فـ ــوقـ ــا هـ وج مـ
ــرمحن   ــى الـ ــيهم يف رضـ ــا إلـ دنيـ   

ورضــــوا واليتــــك الــــيت مــــن ناهلــــا 
ــان  ــال كـــل أمـ ــان ونـ ــال األمـ نـ   

ــوا      ــا ارتض ــواه وم ــن س ــك م ــوا بوحي وروض



 

 ٤٩

ــذيان ــن آراء ذي اهلــ ــواه مــ بســ   

يـــــا رب ثبتـــــهم علـــــى اإلميـــــان 
ــريان   ــه احلـ ــداة التائـ ــهم هـ واجعلـ   

الـــوانصــر علــى حــزب النفــاة عســاكر 
ــان    ــق والعرفـ ــل احلـ ــات أهـ إثبـ   

وأقــــم ألهــــل الســــنة النبويــــة الـــــ 
ــان  ــل زمـ ــرهم بكـ ــأنصار وانصـ ــ   

واجعلــــــهم للمــــــتقني أئمــــــة   
ــان    ــع اإليقـ ــربا مـ ــم صـ وارزقهـ   

ــــدي بــــأمرك ال مبــــا قــــد أحــــدثوا 
ــدوان   ــاس بالعـ ــه النـ ــوا إليـ ودعـ   

   

وأعــــزهم بــــاحلق وانصــــرهم بــــه    
ــزا أ ــرا عزيـ ــلطاننصـ ــت ذو السـ نـ   

ــأم     ــلح شــ ــوم وأصــ ــر ذنــ واغفــ
ــران   ــو والغفـ ــل العفـ ــت أهـ فألنـ   

ولــــك احملامــــد كلــــها محــــدا كمــــا 
ــان  ــى األزمـ ــىن علـ ــيك ال يفـ يرضـ   

ـ     مـــلء الســـموات العلـــى واألرض والـــ
ــان  ــهى اإلمكـ ــد ومنتـ ــود بعـ موجـ   

ــه   ــك كلـــ ــاء وراء ذلـــ ــا تشـــ ممـــ
ــان  ــة بزمــ ــري ايــ ــدا بغــ محــ   

ــلوات و  ــل الصــ ــولك أفضــ ــى رســ علــ
والتســـليم منـــك وأكمـــل الرضـــوان   

ــا واألىل  ــحابته مجيعــــ ــى صــــ وعلــــ
ــان    ــد باإلحسـ ــن بعـ ــوهم مـ تبعـ   

  



 

 ٥٠

  وختاما فإليك كلمة موجزة قاهلا أحد العلماء
أرسل طرفك إىل نشأة األمة، وتبني أسباب وضها األول، فترى أن ما مجع 

بني أفرادها، وصعد ا إىل مكانة تشرف منها على كلمتها، وأض مهم آحادها، وحلم 
قومي األصول،  »دين«رءوس األمم وتسوسهم، وهي يف مقامها بدقيق حكمتها، إمنا هو 

حمكم القواعد، شامل ألنواع احلكم، باعث على األلفة، داع إىل احملبة، مزك للنفوس، 
مطالع قضاياه، كافل مطهر للقلوب من أدران اخلسائس، منور للعقول بإشراق احلق من 

لكل ما حيتاج إليه اإلنسان من مباين االجتماعات البشرية، وحافظ وجودها، وينادي 
مبعتقديه إىل مجيع فروع املدنية الصحيحة، انظر إىل التاريخ قبل بعثة الدين، وما كانت 
عليه من اهلجمية والشتات، وإتيان الدنايا واملنكرات، حىت إذا جاءها الدين وحدها 

واها، وهذا ونور عقوهلا، وقوم أخالقها، وسدد أحكامها، فسادت على العامل، وق
  . وساست من تولته بالعدل واإلنصاف

اللهم عافنا من مكرك، وزينا بذكرك، واستعملنا بأمرك، وال تك علينا مجيل 
سترك، وامنن علينا بلطفك وبرك، وأعنا على ذكرك وشكرك، اللهم سلمنا من عذابك، 

  . من عقابكوآمنا 
اللهم وفقنا لالستقامة والعدل فيما وليتنا عليه، اللهم إنا نعوذ بك من دنيا متنع خري 
اآلخرة، ونعوذ بك من حياة متنع خري املمات، ونعوذ بك من أمل مينع خري العمل، 
ونسألك أن تنور قلوبنا، وتثبتنا على قولك الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة، وأن تغفر 

ولوالدينا، وجلميع املسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى اهللا على حممد وعلى آله لنا 
  .وصحبه أمجعني

  
  
  
  
  
  
 


